
Urządzenie Typ 1 – 2 sztuki 

Parametr Minimalne wymagania 

Obudowa 

- typu Rack o wysokości maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 

19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.  

- umożliwiająca instalację łącznie min. 8 dysków twardych Hot Plug.  

Płyta główna 

- z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów, dziesięciordzeniowych, 

- z minimum 24 slotami przeznaczonymi na pamięć RAM, 

- obsługująca minimum 1536 GB pamięci RAM.  

Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

- dwa procesory dziesięciordzeniowe klasy x86 z rozszerzeniem 64-bitowym 

dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem,  

- dwa procesory muszą umożliwić serwerowi osiągnięcie w teście wydajności „SPEC® 

CINT2006 Result” w metryce „SPECint®_rate2006” wynik nie gorszy niż 690  692 

(wyniki testów dostępne na stronie www.spec.org). 

Pamięć 

operacyjna 

RAM 

- zainstalowana pamięć minimum 1024GB  o częstotliwości pracy minimum  1600MHz. 

Gniazda PCI minimum 3 sloty PCI-Express trzeciej generacji. 

Interfejsy 

sieciowe 

- minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6.  oraz 

możliwością iSCSI boot, 

- interfejsy sieciowe typu Gigabit Ethernet Base-T nie mogą zajmować żadnego z 

dostępnych slotów PCI-Express, 

- 2 porty 8Gb Fibre Channell, 

- możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet 

Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+. 

Dyski twarde  
- zainstalowane dwa dyski o pojemności min. 512GB SAS 15k RPM Hot Plug 

- możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, Near-Line SAS i SSD. 

Kontroler RAID  

- zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, 

- posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache 

- umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10. 

Porty 
- 5 portów USB 2.0/3.0 z czego minimum 1 port USB na przednim panelu obudowy, minimum 2 

porty USB na tylnym panelu obudowy oraz  minimum 1 port USB wewnętrzny, 

- 1 port VGA. 

Video karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie rozdzielczości min. 1280x1024.  

Elementy 

redundantne Hot 

Swap 

zasilacze oraz wentylatory. 

Zasilacze 
- minimum 2 zasilacze redundantne, 

- Hot-Plug. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Karta 

Zarządzania 

Posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet: 

- umożliwiająca zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 

- umożliwiająca zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 

prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), 

- umożliwiająca szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika, 

- umożliwiająca podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów, 

- posiadająca wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, 

- posiadająca wsparcie dla IPv6, 

- posiadająca wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH, 

- posiadająca możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer, 

- umożliwiająca zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 



- umożliwiająca integrację z Active Directory, 

- posiadająca możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, 

- posiadająca wsparcie dla dynamic DNS, 

- umożliwiająca wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej, 

- posiadająca możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 istnieje 

możliwość użycia tzw. przejściówki. 

Certyfikaty 

- deklaracja zgodności CE, 

- obecność na liście Windows Server Catalog i status „Certified for Windows Server 2012 

R2”. 

Warunki 

gwarancji 

- minimum 3 letni okres świadczenia gwarancji, 

- możliwość zgłaszania awarii minimum w godzinach od 8 do 15 w dni robocze, 

zgłoszenie dokonane po godzinie 15 jest traktowane jako przyjęte następnego dnia 

roboczego, 

- diagnostyka awarii należy do obowiązków Wykonawcy, realizowana w siedzibie 

zamawiającego, 

- usunięcie awarii w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia 

awarii, 

- diagnostyka i usuwanie awarii serwera przeprowadzane w miejscu eksploatacji sprzętu, 

- w przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i 

pozostaje u niego, 

- usługi gwarancyjne świadczone przez serwis producenta sprzętu lub serwis 

autoryzowany przez producenta sprzętu, 

- wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach gwarancji ponosi 

Wykonawca, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem awarii, 

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w 

wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została 

udzielona gwarancja. 

Dokumentacja 

użytkownika 

- dokumentacja techniczna wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim, 

- możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru identyfikacyjnego 

serwera bezpośrednio na stronie WWW producenta, partnera lub przedstawiciela. 

 

  



Urządzenie typ2 – 2 sztuki 

Parametr Minimalne wymagania 

Obudowa 

- typu Rack o wysokości maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 

19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.  

- umożliwiająca instalację łącznie min. 8 dysków twardych Hot Plug.  

Płyta główna 

- z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów, czternastordzeniowych, 

- z minimum 24 slotami przeznaczonymi na pamięć RAM, 

- obsługująca minimum 1536 GB pamięci RAM.  

Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

- dwa procesory czternastordzeniowe klasy x86 z rozszerzeniem 64-bitowym 

dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem,  

- dwa procesory muszą umożliwić serwerowi osiągnięcie w teście wydajności „SPEC® 

CINT2006 Result” w metryce „SPECint®_rate2006” wynik nie gorszy niż 914  920 

(wyniki testów dostępne na stronie www.spec.org). 

Pamięć 

operacyjna 

RAM 

- zainstalowana pamięć minimum 1024GB  o częstotliwości pracy minimum  1600MHz. 

Gniazda PCI minimum 3 sloty PCI-Express trzeciej generacji. 

Interfejsy 

sieciowe 

- minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6. oraz 

możliwością iSCSI boot, 

- interfejsy sieciowe typu Gigabit Ethernet Base-T nie mogą zajmować żadnego z 

dostępnych slotów PCI-Express, 

- 2 porty 8Gb Fibre Channell, 

- możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet 

Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+. 

Dyski twarde  
- zainstalowane dwa dyski o pojemności min. 512GB SAS 15k RPM Hot Plug 

- możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, Near-Line SAS i SSD. 

Kontroler RAID  

- zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, 

- posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache 

- umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10. 

Porty 
- 5 portów USB 2.0/3.0 z czego minimum 1 port USB na przednim panelu obudowy, minimum 2 

porty USB na tylnym panelu obudowy oraz  minimum 1 port USB wewnętrzny, 

- 1 port VGA. 

Video karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie rozdzielczości min. 1280x1024.  

Elementy 

redundantne Hot 

Swap 

zasilacze oraz wentylatory. 

Zasilacze 
- minimum 2 zasilacze redundantne, 

- Hot-Plug. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Karta 

Zarządzania 

Posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet: 

- umożliwiająca zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 

- umożliwiająca zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 

prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), 

- umożliwiająca szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika, 

- umożliwiająca podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów, 

- posiadająca wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, 

- posiadająca wsparcie dla IPv6, 

- posiadająca wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH, 

- posiadająca możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer, 

- umożliwiająca zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer, 



- umożliwiająca integrację z Active Directory, 

- posiadająca możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, 

- posiadająca wsparcie dla dynamic DNS, 

- umożliwiająca wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej, 

- posiadająca możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 istnieje 

możliwość użycia tzw. przejściówki. 

Certyfikaty 

- deklaracja zgodności CE, 

- obecność na liście Windows Server Catalog i status „Certified for Windows Server 2012 

R2”. 

Warunki 

gwarancji 

- minimum 3 letni okres świadczenia gwarancji, 

- możliwość zgłaszania awarii minimum w godzinach od 8 do 15 w dni robocze, 

zgłoszenie dokonane po godzinie 15 jest traktowane jako przyjęte następnego dnia 

roboczego, 

- diagnostyka awarii należy do obowiązków Wykonawcy, realizowana w siedzibie 

zamawiającego, 

- usunięcie awarii w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia 

awarii, 

- diagnostyka i usuwanie awarii serwera przeprowadzane w miejscu eksploatacji sprzętu, 

- w przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i 

pozostaje u niego, 

- usługi gwarancyjne świadczone przez serwis producenta sprzętu lub serwis 

autoryzowany przez producenta sprzętu, 

- wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach gwarancji ponosi 

Wykonawca, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem awarii, 

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w 

wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została 

udzielona gwarancja. 

Dokumentacja 

użytkownika 

- dokumentacja techniczna wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim, 

- możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru identyfikacyjnego 

serwera bezpośrednio na stronie WWW producenta, partnera lub przedstawiciela. 

 


