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Załącznik nr 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2015/EL/9410
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety:
Pakiet 3 – Rozbudowa macierzy wraz z instalacją i konfiguracją; 
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne 
Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, należy podać parametry techniczne i producenta
(wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4

Producent dysków:
Należy podać
	

Typ dysków:
Należy podać

Model dysków:
Należy podać

Data produkcji dysków (nie wcześniej niż 2015 r.)
Należy podać
	

Dyski
12 dysków w technologii SAS 6G o pojemności 900GB i prędkości obrotowej 10k rpm kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego macierzą HP 3PAR StoreServ 7200
Tak/Nie
	

W macierzy głównej 
Zainstalowane i skonfigurowane zostanie 6 dysków SAS
Tak/Nie
	

W macierzy zapasowej 
Zainstalowane i skonfigurowane zostanie 6 dysków SAS
Tak/Nie
	

Typ dysków
Dyski twarde typu „Hot-Plug”
Tak/Nie
Licencje oprogramowania

HP 3PAR 7200 Replication Suite Drive E-LTU  
12 szt.
Tak/Nie
	

HP 3PAR 7200 OS Suite Drive E-LTU  
12 szt.
Tak/Nie
	

HP 3PAR 7200 Data Opt St v2 Base E-LTU 
2 szt.
Tak/Nie
	

HP 3PAR 7200 Data Opt St v2 Drive E-LTU 
48 szt.
Tak/Nie
Instalacja i konfiguracja

Instalacja dysków w macierzach HP 3PAR StoreServ 7200
Tak/Nie
	

Konfiguracja macierzy oraz rozbudowy istniejących wolumenów dyskowych
Tak/Nie
	

Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona w siedzibie Zamawiającego.
Tak/Nie
	

Wykonawca jest odpowiedzialny za uruchomienie dostarczanych urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Uruchomienie musi obejmować konfigurację usług, które są aktualnie wykorzystywane i wymagane przez Zamawiającego.

Tak/Nie
	

Wszystkie elementy systemu, łącznie z istniejącymi u Zamawiającego muszą ze sobą współpracować i umożliwiać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w SIWZ. Nie dopuszcza się zastosowania systemów nie współpracujących ze sobą.
Tak/Nie
	

Wszelkie prace muszą odbywać się w lokalizacji Zamawiającego i w jego obecności
Tak/Nie
	

Wdrożenie musi zakończyć się wykonaniem testów poprawności pracy obydwu macierzy oraz poprawności przeprowadzonej konfiguracji 
Tak/Nie
Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli

……………….., dn…………………              
                                                                                                                                                                                                                  ............................................................................
		                                                                                                                                                                                                      (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)


