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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Cel planowanego zamówienia 

Głównym celem zamówienia będzie wymiana czterech głównych Switchy LAN  

i SAN, wdrożenie, konfiguracja i wsparcie dla nowo zainstalowanych urządzeń 

Instytutu.  

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający będzie oczekiwać od Wykonawcy kompleksowej realizacji 

Zamówienia, obejmującej: 

a) opracowanie koncepcji wdrożenia i testów,  

b) migracji konfiguracji i uruchomienia nowych usług, 

c) szkoleń i opieki po-wdrożeniowej 

3. Produkty planowanego zamówienia 

Wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia ma być wdrożenie nowych głównych 

Switchy SAN i LAN. Wykonawca będzie zobowiązany do zdemontowanie starych 

urządzeń oraz uruchomienie dodatkowych Switchy w nowej serwerowni  

w zależności od przyjętej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiadał za 

przeniesienie konfiguracji i uruchomienia nowych usług. Wdrożenie zakończy się 

szkoleniami, dostarczeniem dokumentacji technicznej oraz niezbędnych licencji.  

4. Termin realizacji zamówienia 

Dostarczenie urządzeń do 25 grudnia. Wdrożenie w 2 miesiące od dnia zawarcia 

umowy, opieka po-wdrożeniowa przez 1-3 lat po odbiorze wdrożenia. Licencje  

i Subskrypcje ważne na 3-5 lat. Przewidywany termin zawarcia umowy: 

grudzień 2020r. 

5. Cel Dialogu Technicznego 

Celem Dialogu jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i określenia ogólnych warunków umowy. 

W szczególności celem tego dialogu jest ustalenie harmonogramu wdrożenia, 

rozwianie wątpliwości technicznych oraz zebranie informacji służących do 

opracowania dokumentacji planowanego zamówienia. 

W toku Dialogu Zamawiający jest uprawiony do ograniczenia lub rozszerzenia 

zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego 

ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego 

postępowania o udzielenie zamówienia lub pomoże dopasować założenia 

planowanego systemu do specyfiki działalności Zamawiającego. 
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6. Warunki przystąpienia do Dialogu 

Z konieczności wymiany informacji mogących stanowić tajemnicę 

Zamawiającego i/lub Wykonawcy, warunkiem przystąpienia do dialogu jest 

podpis umowy o zachowaniu poufności (NDA), której wzór został umieszczony w 

załączniku nr 5 do ogłoszenia. 

7. Istotne informacje o zakresie wymaganych funkcji nowego 

sprzętu 

Oferowany sprzęt powinien mieć minimalną wydajność i pojemność by sprostać 

oczekiwaniom Zamawiającego, a w szczególności: obsłużyć bez opóźnień 

infrastrukturę informatyczną Instytutu; zapewnić stabilność działania na 

poziomie 97% dostępności w roku przy planie 24/7 (= średni czas 

niedostępności <21h miesięcznie, wliczając przerwy planowane).  

Dodatkowe informacje pozwalające dookreślić zakres niektórych funkcji zostaną 

udzielone po podpisaniu umowy o poufności.  

8. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące spisanych 

funkcjonalności 

Zamawiający oczekuje przedstawienia informacji, czy oferowane urządzenia 

będą działać bez awaryjnie i w sposób ciągły pod względem wydajnościowym, 

jakościowym i konfiguracyjnym tak jak dotychczasowo użytkowane urządzenia 

sieci kampusowej. Zamawiający oczekuje pełnej integralności urządzeń z 

dotychczasowym środowiskiem infrastruktury IT.  W dalszej kolejności zespół 

kluczowych przedstawicieli Zamawiającego zaprosi na prezentację techniczną 

oferowanego sprzętu. Podczas prezentacji Zamawiający będzie pytał o wybrane 

funkcje, jak również może udzielić dodatkowych informacji pozwalających 

dokładniej sprecyzować odpowiedzi na kluczowe pytania Dialogu.  

 

 


