
Zał. nr 3.4 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny producenta urządzenia na serwer 

Fujitsu i jego komponenty polegający na: 

1) Zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego producenta urządzenia (Fujitsu Primergy RX100 

S7p) w miejscu instalacji z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą. Świadczenie 

usługi powinno zagwarantować wykonanie kompleksowej naprawy sprzętu przez 

Wykonawcę wraz z przywróceniem jego pełnego funkcjonowania. W przypadku awarii 

dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. 

2) Zapewnieniu całodobowej usługi serwisowej  wraz z dostępem telefonicznym do serwisu 

Wykonawcy w trybie ciągłym, tzn. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, 

z maksymalnym czasem naprawy na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia 

awarii. 

3) Dostarczeniu, zainstalowaniu oraz uruchomieniu urządzenia zastępczego o parametrach 

nie gorszych niż parametry uszkodzonego sprzętu bądź lepszych, które będą zainstalowane 

u Zamawiającego do czasu usunięcia awarii w przypadku, gdy naprawa urządzenia będzie 

niemożliwa do wykonania w terminie określonym w punkcie 2 z przyczyn obiektywnych 

niezależnych od Wykonawcy. Ostateczny termin wykonania naprawy uszkodzonych 

urządzeń nie może przekroczyć 10 dni od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca musi 

uzyskać zgodę Zamawiającego na przedłużenie terminu określonego w punkcie 2. 

4) Umożliwieniu Zamawiającemu pobierania ze stron producenta urządzeń, legalnie 

licencjonowanych poprawek i aktualizacji (w tym firmware i bios) oraz instalacji ww. na 

żądanie Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z braku ciągłości umów z 

producentem sprzętu pokrywa Wykonawca. 

5) Wykonawca dostarczy wszelkie części zamienne i materiały, które są niezbędne do 

wykonywania usługi serwisowej oraz utrzymania sprzętu objętego umową w należytym 

stanie technicznym. 

6) Świadczeniu serwisu pogwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od  01.07.2018 r. do 

30.06.2019 r.  

7) Serwisem pogwarancyjnym będzie objęty Serwer Fujitsu Primergy RX100 S7p o numerze 

s/n YLLG009352 zawierający m. in. komponenty: procesor - Intel Xeon CPU E3-1220 V2 

@ 3.10GHz; płyta główna - D3034-B1x; RAM x2 - DDR3_EC4GB 1600R2 (V26808-

B4913-D102); HDD 3.5” x2 – 500GB BC-SATA 7K2 (SGT:ST500NM0011); napęd 

optyczny – SATA DVD SM SL (SMX:SN-208AB-BL); zasilacz – RPSU 450 12V PLAT 

(S26113-E575-V50) 

 


