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Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

2021-26924 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. I 

 

 

Przedmiot zamówienia: Podniesienie wersji licencji FortiAnalyzer na potrzeby Centrum e-Zdrowia.  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1.  Podniesienie wersji licencji FortiAnalyzer na 2 serwerach FortiAnalyzer o 500 GB/day of logs 

i  48TB storage capacity, w ramach rozbudowy systemu zbierania i analizowania logów dla zapór 

sieciowych posiadanego przez Centrum e-Zdrowia, rozumiane jako dostawa 2 sztuk licencji VM-

GB500 (FortiAnalyzer Upgrade license for adding 500 GB/Day of Logs and 48 TB storage capacity) 

lub równoważne; 

1.2. Zamawiający posiada Środowisko FortiAnalyzer składające się z 2 licencji VM-GB25 oraz 2 licencji 

VM-BASE . 

1.3. Zamawiający posiada 45 urządzeń klasy FortiGate oraz 2 urządzenia klasy FortiWeb. 

2. Wymagania funkcjonalne: 

2.1. Konsola logująca i raportująca posiadanego Środowiska musi umożliwić wykorzystanie 

dodatkowe 48 TB przestrzeni dyskowej, 

2.2. Konsola logująca i raportująca posiadanego Środowiska musi umożliwić zbieranie dodatkowo 500 

GB logów dziennie. 

3. Termin i sposób dostawy: 

3.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencje w terminie 5 Dni roboczych od daty podpisania 

umowy. 

3.2.  Wykonawca przekaże licencje na nośnikach danych bądź udostępni w formie elektronicznej. 

W  przypadku formy elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze licencyjne 

(aktywacyjne) na adres administrator@cez.gov.pl  

4. Wymagania dotyczące licencji oraz wsparcia producenta:  

4.1. Oferowane licencje muszą być zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta 

i  posiadać pakiet usług gwarancyjnych FortiCare 24/7 obejmujący wyspecyfikowany przedmiot 

zamówienia przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

4.2. Pakiet usług gwarancyjnych obejmować będzie aktualizacje oprogramowania, uaktualnienia, 

poprawki krytyczne i opcjonalne, a także wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz dostęp do 

bazy wiedzy i portalu klienta udostępnianego przez producenta. 
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5. Opis równoważności: 

5.1. Zamawiający przez „licencje równoważne” rozumie licencje zapewniające bez dodatkowych 

nakładów finansowych bezkonfliktowe działanie posiadanego Środowiska zbudowanego 

w  oparciu o licencje wymienione w pkt. 1.2. 

5.2. W przypadku dostarczenia licencji równoważnych Wykonawca wdroży rozwiązanie na swój koszt 

oraz przeszkoli z zakresu zaawansowanej administracji wyznaczonych pracowników CeZ 

w  terminie do 10 dni kalendarzowych od dostarczenia  rozwiązania.  

5.3. Dodatkowo w przypadku błędnego działania Środowiska po instalacji licencji równoważnych 

Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić Środowisko do stanu poprawnego 

funkcjonowania w przeciągu 24h od stwierdzenia przez Zamawiającego niepoprawnego 

funkcjonowania , a w przypadku braku takiej możliwości do stanu pierwotnego oraz dostarczenia 

innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ w terminie do 3 dni kalendarzowych. 

 

 

 


