
 

1 Z 1 

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27  
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309 
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania 

49849 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bibliotek taśmowych dla Centrum e-Zdrowia.  

 

1. Termin realizacji zamówienia: 

Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 50 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamówienie obejmuje: 
2.1. Dostawę dwóch bibliotek taśmowych wraz z napędami taśmowymi opisanych w pkt. 4 (dalej 

zwanych „modułami” lub „bibliotekami taśmowymi”). 
2.2. Montaż, konfigurację i instalację dostarczonych bibliotek taśmowych. 
2.3. Dostawę taśm magnetycznych LTO do bibliotek taśmowych. 
2.4. Dostawa zostanie zrealizowana do dwóch ośrodków przetwarzania danych Zamawiającego 

zlokalizowanych na terenie Warszawy. 
2.5. Udzielenie gwarancji na wykonane prace, dostarczone biblioteki taśmowe wraz z napędami 

taśmowymi przez okres min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

3. Opis posiadanego rozwiązania technicznego: 
3.1. Obecnie Zamawiający użytkuje biblioteki taśmowe HPE MSL6480 Scalable Base Module o part 

number: QU625A. 
3.2. Dodatkowo moduły Base są połączone z modułami rozszerzeń HPE MSL6480 Scalable 

Expansion Module o part number: QU626A. 
3.3. Posiadane biblioteki taśmowe są objęte kontraktem serwisowym w HPE w zakresie: HPE 

Proactive Care 24x7 w DMR SVC, HPE Hardware Maintenance Onsite Support, HPE 
Collaborative Remote Support o numerach SAID: 108561177546 i 108561177316.  

4. Wymagania dla modułów, o których mowa w pkt. 2.1.: 
Zamawiający wymaga aby dostarczone biblioteki taśmowe (Scalable Base Module) posiadały 
możliwość montażu z posiadanymi  modułami rozszerzeń (Scalable Expansion Module). Każda 
biblioteka taśmowa musi być wyposażona w cztery napędy LTO-8 FC. Każdy napęd LTO-8 musi być 
wyposażony w dwa porty FC. 

5. Wymagania dla taśm magnetycznych, o których mowa w pkt. 2.3.: 
Dostawa taśm magnetycznych ULTRIUM LTO-8 RW 30TB w pełni kompatybilnych z dostarczonymi 
napędami, o których mowa w pkt. 4, w ilości 200 (dwieście) sztuk oraz w wersji „non custom 
labeled library pack with cases” 

6. Zgłoszenia o awariach muszą być przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną Wykonawcy lub producenta. 

7.  Gwarancja realizowana musi być przez serwis Wykonawcy przy wsparciu producenta lub 
producenta oferowanego modułu lub napędu. 

8. Dostarczone moduły i napędy muszą być objęte kontraktem serwisowym producenta 
o poziomie nie niższym niż obecnie posiadany. 


