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Numer sprawy: DAG/G/18/13 

Załącznik Nr A do SIWZ 
 
Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia technicznego na sprzęt sieciowydla 
Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, 
w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal 
Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji. 
 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
72000000-5 - usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego 
przez Zamawiającego sprzętu sieciowego Cisco Systems (wymienionego w tab. 1)przez 
okres 3 lat. 
 

Tabela 1. Urządzenia sieciowe objęte wsparciem technicznym. 

Part number Serial number Typ wsparcia 

ASA5520-AIP20-K9 JMX1331L0HA 
Serwis producenta typu Smartent  
8x5xNBD + aktualizacja sygantur IPS 

ASA5520-AIP20-K9 JMX1331L0H8 
Serwis producenta typu Smartent  
8x5xNBD + aktualizacja sygantur IPS 

WS-C3750E-48TD-S FDO1409R0R9 
Serwis producenta typu SMBS 
(8x5xNBD) 

WS-C3750E-48TD-S FDO1409R0PW 
Serwis producenta typu SMBS 
(8x5xNBD) 

WS-C3750E-24TD-S FDO1410P0A7 
Serwis producenta typu SMBS 
(8x5xNBD) 

CISCO7201 78011810 
Serwis producenta typy Smartnet 
(8x5xNBD) 

WS-C3750E-24TD-S FDO1418P0WZ 
Serwis producenta typu SMBS 
(8x5xNBD) 
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Świadczone wsparcie techniczne musi odpowiadać poniższym wymaganiom: 

1. Zamawiający wymaga świadczenia wsparcia technicznegow trybie 8x5xNBD co oznacza 

zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych (9:00 – 17:00), 

z wyjątkiem dni świąt państwowych. Ewentualna naprawa urządzenia musi 

nastąpićnajpóźniej następnego dnia roboczego. Zgłoszenia mogą być realizowane 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgodnie z wyborem 

Zamawiającego). 

2. Rozpoczęcie świadczenia wsparcia technicznego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 
14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

3. Wsparcie serwisowe musi być realizowane bezpośrednio przez producenta sprzętu wraz 

z zdalnym wsparciem inżyniera posiadającego kwalifikacje w zakresie urządzeń 

wskazanych w tabeli 1. 

4. Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do Centrum Pomocy Technicznej (TAC) 

producenta z możliwością bezpośredniego otwierania zgłoszeń serwisowych w Centrum 

Pomocy Technicznej (TAC) producenta przez Zamawiającego bez limitu ich liczby 

w zakresie awarii i zapytań dotyczących bieżącej eksploatacji urządzeń. 

5. W przypadku awarii urządzenia określonego w tabeli 1  Zmawiający wymaga 

dostarczenia urządzenia zamiennego do godz. 16:00 następnego dnia roboczego o ile 

zgłoszenia zostanie dokonane do godz. 15:00 (w dniu roboczym). 

6. W ramach oferowanej usługi zostanie zapewniony nieograniczony dostęp do wszystkich 

aktualizacji oprogramowania dla urządzeń wymienionych w tabeli 1 przez cały okres 

trwania umowy. 

7. Zmawiający wymaga aby wsparcie serwisowe  dla urządzeń ASA5520-AIP20-K9 

obejmowało również dostęp do aktualizacji sygnatur IPS przez cały okres trwania 

umowy. 

8. Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, 

dokument wystawiony przez producenta sprzętu potwierdzający zarejestrowanie 

kontraktów serwisowych u producenta dla wyspecyfikowanych urządzeń na cały okres 

trwania umowy. 

9. Wykonawca przekaże procedury serwisowe dla administratorów Zamawiającego 

w zakresie korzystania z pomocy technicznej niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 
 


