
Konfiguracja minimalna Zamawiającego
 

1.  Obudowa 1. Dedykowana do szafy w standardzie 19” wraz z wszystkimi niezbędnymi 

elementami do jej mocowania. 

2. Maksymalna wysokość obudowy – 3U, 

3. Możliwość zamontowania do 3 napędów LTO, 

4. Pojemność minimum 30 taśm LTO 

2.  Wyposażenie 1x napęd LTO 7. Napęd wyposażony w port FC o prędkości min. 8Gb/s. 

3.  Panel przedni Wyświetlacz LCD oraz wbudowany interface umożliwiający minimum: 

1. Informacje o stanie biblioteki, kody błędów w razie awarii, 

2. IP konsoli zarządzającej i jego zmiana, 

3. Możliwość przesuwania taśm między slotami. 

4.  Zasilacz 230V 50Hz, min. 2 szt., każdy o mocy wystarczającej do pracy biblioteki na 

jednym zasilaczu. Hot Swap 

5.  Zarządzanie Biblioteka musi być wyposażona w sprzętowe rozwiązanie zdalnego 

zarządzania, pochodzące od producenta biblioteki, posiadające dedykowane 

złącze RJ-45, 

6.  Gwarancja 1. Minimum 36 miesięcy gwarancji (na części, robociznę i pomoc 

techniczną) z czasem na rozpoczęcie naprawy u klienta następnego dnia 

roboczego od zgłoszenia, 

2. Przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

3. Infolinia techniczna dostępna w języku polskim, minimum w godzinach 

pracy Zamawiającego tj. 8:30-16:30, od poniedziałku do piątku, 

4. W razie konieczności naprawy trwającej ponad jeden dzień roboczy, 

Wykonawca zapewni na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach 

nie gorszych niż naprawiany, 

5. Zamawiający wymaga, żeby Serwis urządzeń był realizowany 

bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym 

serwisem producenta, na terenie Polski. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy sprzętu dostarczy dokument 

wystawiony przez producenta biblioteki potwierdzający, że serwis 

urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we 

współpracy z autoryzowanym serwisem producenta. 

7.  Certyfikaty i 

oświadczenia 

Oferowane produkty (urządzenia, sprzęt) muszą spełniać wymagania norm 

CE,  tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów 

znakiem CE  

8.  Inne 1. Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze 

zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja 

firmware na dzień dostawy). 



2. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej sprzętu oraz warunków 

gwarancji przez stronę internetową po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia elementów niezbędnych 

do montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

4. Urządzenie musi być nowe, nigdy wcześniej nie używane i pochodzić z 

autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. 

5. Możliwość zarządzania z posiadanego przez zamawiającego narzędzia do 

zarządzania infrastrukturą DELL Open Manage 

  


