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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Część: A1 (Serwer A1 – ilość 1 szt.) 
 
Proponowane urządzenie (Producent, model): ……………………………………………………………….. 
 

Element 
konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Obudowa Obudowa umożliwiająca zamontowania w szafie serwerowej 
typu Rack 19”, wysokość maksimum 2U. 
Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie 
serwera z szafy 

 

Płyta główna - wieloprocesorowa (2 lub 4 procesorowa), wyprodukowana i 
zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji 
procesorów 28-rdzeniowych; 
- wyposażona w minimum 24 gniazda pamięci RAM DDR4, 
obsługa minimum 3000GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz; 
- oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną 
instalowaną w gniazdach pamięci RAM o pojemności 
sumarycznej minimum 1000GB (przez pamięć nieulotną rozumie 
się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku 
nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania 
bateryjnego stanu pamięci) – minimum 12 gniazd pamięci RAM 
musi umożliwiać wymienną instalację tego typu modułów; 
- sumarycznie minimum 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym 
minimum 3 złącza o prędkości x16; 
- wszystkie złącza PCI Express muszą być aktywne; 
- minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub 
dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla 
dysków hot-plug; (Możliwość integracji dedykowanej, 
wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w 
slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera) 

 

Procesor Procesor dedykowany do pracy w serwerach,  
Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz lub równoważny, 
Zainstalowane minimum dwa procesory szesnasto-rdzeniowe w 
architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach 
wydajności SPECrate2017_int_base minimum 173 pkt. 
Wynik dla oferowanego serwera wraz z oferowanymi 
procesorami dostępny na stronie spec.org; (nie dopuszcza się 
procesorów o innej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na 
optymalizację kosztową licencjonowana aplikacji i systemów 
operacyjnych) 

 

Ilość procesorów 2  

Pamięć RAM - zainstalowane 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 
2933Mhz w kościach min 32GB każda; 
- wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced 
ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważne; 
- wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM 

- 
 

Kontrolery 
dyskowe, I/O 

- zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 1GB 
pamięci podręcznej cache; 
- wyposażony w nieulotną pamięć cache (nie dopuszcza się 
baterii z uwagi na ograniczoną żywotność); 

 

Dyski  
HDD i SSD 

- zainstalowane 4 dyski SSD minimum 480GB SATA o 
parametrze DWPD  minimum 3, dyski hotplug; 

 

http://www.spec.org/auto/cpu2017/Docs/result-fields.html#SPECrate2017intbase
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- zainstalowane 4 dyski SATA  o pojemności 4TB każdy, dyski 
hotplug; 
- minimum 12 wnęk dla dysków twardych hotplug 3,5 

Inne napędy 
zintegrowane 

Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW 
(dopuszcza się dostarczenie napędu zewnętrznego wraz  
z wymaganym okablowaniem, objętego gwarancją identyczną z 
całym serwerem) 

 

Kontrolery LAN - jedna dwuportowa karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI; 
- dodatkowa osobna karta 4x1Gbit/s, niezajmująca slotu PCI 
Express (dopuszcza się instalację w slocie PCI Express pod 
warunkiem dostarczenia serwera z większą niż wymagana ilości 
slotów PCI Express) 

 

Porty - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 
- 1x USB 2.0 dostępne na froncie obudowy 
- 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera 
- 1x USB 3.0 wewnątrz serwera 
- 1x port szeregowy RS-232 
Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta 
poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy 
czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot 
PCI Express serwera 

 

Zasilanie, 
chłodzenie 

- redundantne zasilacze hotplug o mocy min 450W,  
o sprawności 94%; 
- redundantne wentylatory hotplug;  
- dostarczone wraz z kablami C13 o długości 4m każdy 

 

Klawiatura Klawiatura standardowa, czarna  

Mysz Mysz optyczna ze środkową rolką, przewodową z 3 przyciskami  

Zarządzanie - wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o 
stanie serwera (system przewidywania/rozpoznawania awarii) – 
co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny, 
przewidywana usterka lub usterka) następujących 
komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym 
slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z 
dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację 
uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie 
głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej 
serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia 
BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć 
elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i 
oczekiwania (standby) serwera; 
- zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy 
zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 

 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy 
kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny 
restart serwera; 

 Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze 
RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z 
kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową 
współdzieloną z systemem operacyjnym; 

 Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 

 Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring 
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zużycia energii 

 Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) 

 Możliwość przejęcia konsoli tekstowej 

 Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie 
sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych 
napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym 
(cyfrowy KVM) 

 Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków 
twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów 
systemowych) 

 Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać 
wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez 
wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja 
MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w 
serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 
10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez 
producenta serwera)  

 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne 
wyprodukowane przez producenta serwera 
umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację 
systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, 
diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w 
serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu 
i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta 
główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 

 Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć 
flash o pojemności minimum 16 GB 

 Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów 
systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w 
obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność 
dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB); 

 Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego 
uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i 
szkodliwego oprogramowania; 

 Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z 
obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej 
pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników 
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;  

 Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, 
Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI 
(graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez 
pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i 
wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w 
szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i 
zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania 
aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; 

 Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o 
zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co 
najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, 
procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty 
rozszerzeń); 
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 Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o 
pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje 
krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty 
zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być 
niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu 
sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą 
zarządzającą; 

 karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego informowania 
autoryzowanego serwisu producenta serwera o 
zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest 
możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia 
serwisowego bezpośrednio w systemie producenta 
serwera, nie dopuszcza się komunikacji SNMP  czy 
email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe 
licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do 
uruchomienia automatycznego powiadamiania 
autoryzowanego serwisu o usterce należy takie 
elementy wliczyć do oferty – czas trwania minimum 
równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta 
serwera 

Oprogramowanie 
producenta 

serwera 

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane 
przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera 
RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, 
diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje 
dostarczone w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, 
dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna 
itp.) 

 

Dokumentacja, 
inne 

- elementy, z których zbudowane są serwery muszą być 
produktami producenta tych serwerów lub być przez niego 
certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją 
producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (opis 
producenta serwerów należy załączyć do oferty). 
- serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego w Polsce; 
- oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę 
produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację 
parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub 
angielskim; 
- ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera 
(ogólnopolski numer stacjonarny lub o zredukowanej odpłatności 
0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) umożliwiająca 
w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru 
seryjnego urządzenia: zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia 
oraz weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i 
typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej 
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej 
gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym 
również w dni świąteczne; 
- możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego 
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach 
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
producenta serwera 
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Wsparcie dla 
systemów 

operacyjnych 

Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, VMware, 
Linux. 
Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów:  
Windows Server 2019 Standard  
Windows Server 2019 Datacenter  
Hyper-V Server 2016 
VMware vSphere™ 6.7  
SUSE® Linux Enterprise Server 12 ,SP2 
Red Hat® Enterprise Linux 8  
Red Hat® Enterprise Linux 7.6 
Oracle® Linux 7.7 

 

Gwarancja 
 

- minimum 3 lata gwarancji producenta serwera z czasem reakcji 
najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. 
- gwarancja obejmuje pozostawienie dysków uszkodzonych w 
przypadku wymiany gwarancyjnej na cały okres serwisu 
serwera; 
 
- dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu 
serwera; 
- wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji 
BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego 
serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego 
serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być 
uwzględniona w konfiguracji 
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Część: A2 (Serwer A2 – ilość 1 szt.) 
 
Proponowane urządzenie (Producent, model): ……………………………………………………………….. 
 

Element 
konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Obudowa Obudowa umożliwiająca zamontowania w szafie serwerowej 
typu Rack 19”, wysokość maksimum 2U. 
Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie 
serwera z szafy 

 

Płyta główna - wieloprocesorowa (2 lub 4 procesorowa), wyprodukowana i 
zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji 
procesorów 28-rdzeniowych; 
- wyposażona w minimum 24 gniazda pamięci RAM DDR4, 
obsługa minimum 3000GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz; 
- oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną 
instalowaną w gniazdach pamięci RAM o pojemności 
sumarycznej minimum 1000GB (przez pamięć nieulotną rozumie 
się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku 
nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania 
bateryjnego stanu pamięci) – minimum 12 gniazd pamięci RAM 
musi umożliwiać wymienną instalację tego typu modułów; 
- sumarycznie minimum 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym 
minimum 3 złącza o prędkości x16; 
- wszystkie złącza PCI Express muszą być aktywne; 
- minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub 
dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla 
dysków hot-plug; (Możliwość integracji dedykowanej, 
wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w 
slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera) 

 

Procesor Procesor dedykowany do pracy w serwerach,  
Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz lub równoważny, 
Zainstalowane minimum dwa procesory szesnasto-rdzeniowe w 
architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach 
wydajności SPECrate2017_int_base minimum 173 pkt. 
Wynik dla oferowanego serwera wraz z oferowanymi 
procesorami dostępny na stronie spec.org; (nie dopuszcza się 
procesorów o innej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na 
optymalizację kosztową licencjonowana aplikacji i systemów 
operacyjnych) 

 

Ilość procesorów 2  

Pamięć RAM - zainstalowane 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 
2933Mhz w kościach min 32GB każda; 
- wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced 
ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważne; 
- wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM 

- 
 

Kontrolery 
dyskowe, I/O 

- zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 1GB 
pamięci podręcznej cache; 
- wyposażony w nieulotną pamięć cache (nie dopuszcza się 
baterii z uwagi na ograniczoną żywotność) 

 

Dyski  
HDD i SSD 

- zainstalowane 4 dyski SSD minimum 480GB SATA o 
parametrze DWPD  minimum 3, dyski hotplug; 
- zainstalowane 4 dyski SATA  o pojemności 4TB każdy, dyski 

 

http://www.spec.org/auto/cpu2017/Docs/result-fields.html#SPECrate2017intbase
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hotplug; 
- minimum 12 wnęk dla dysków twardych hotplug 3,5; 

Inne napędy 
zintegrowane 

Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW 
(dopuszcza się dostarczenie napędu zewnętrznego wraz z 
wymaganym okablowaniem, objętego gwarancją identyczną z 
całym serwerem) 

 

Kontrolery LAN - jedna dwuportowa karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI; 
- dodatkowa osobna karta 4x1Gbit/s , niezajmująca slotu PCI 
Express (dopuszcza się instalację w slocie PCI Express pod 
warunkiem dostarczenia serwera z większą niż wymagana ilości 
slotów PCI Express) 

 

Porty - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 
- 1x USB 2.0 dostępne na froncie obudowy 
- 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera 
- 1x USB 3.0 wewnątrz serwera 
- 1x port szeregowy RS-232 
Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta 
poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy 
czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot 
PCI Express serwera; 

 

Zasilanie, 
chłodzenie 

- redundantne zasilacze hotplug o mocy min 450W, o 
sprawności 94%; 
- redundantne wentylatory hotplug;  
-dostarczone wraz z kablami C13 o długości 4m każdy 

 

Klawiatura Klawiatura standardowa, czarna  

Mysz Mysz optyczna ze środkową rolką, przewodową z 3 przyciskami  

Zarządzanie - wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o 
stanie serwera (system przewidywania/rozpoznawania awarii) – 
co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny, 
przewidywana usterka lub usterka) następujących 
komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym 
slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z 
dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację 
uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie 
głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej 
serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia 
BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć 
elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i 
oczekiwania (standby) serwera; 
-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy 
zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 

 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy 
kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny 
restart serwera; 

 Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze 
RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z 
kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową 
współdzieloną z systemem operacyjnym; 

 Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 

 Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring 
zużycia energii 
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 Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) 

 Możliwość przejęcia konsoli tekstowej 

 Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie 
sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych 
napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym 
(cyfrowy KVM) 

 Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków 
twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów 
systemowych) 

 Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać 
wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez 
wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja 
MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w 
serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 
10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez 
producenta serwera)  

 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne 
wyprodukowane przez producenta serwera 
umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację 
systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, 
diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w 
serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu 
i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta 
główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 

 Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć 
flash o pojemności minimum 16 GB 

 Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów 
systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w 
obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność 
dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB); 

 Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego 
uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i 
szkodliwego oprogramowania; 

 Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z 
obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej 
pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników 
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;  

 Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, 
Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI 
(graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez 
pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i 
wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w 
szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i 
zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania 
aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; 

 Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o 
zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co 
najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, 
procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty 
rozszerzeń); 

 Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o 
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pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje 
krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty 
zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być 
niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu 
sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą 
zarządzającą; 

 karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego informowania 
autoryzowanego serwisu producenta serwera o 
zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest 
możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia 
serwisowego bezpośrednio w systemie producenta 
serwera, nie dopuszcza się komunikacji SNMP  czy 
email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe 
licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do 
uruchomienia automatycznego powiadamiania 
autoryzowanego serwisu o usterce należy takie 
elementy wliczyć do oferty – czas trwania minimum 
równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta 
serwera; 

Oprogramowanie 
producenta 

serwera 

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane 
przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera 
RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, 
diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje 
dostarczone w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, 
dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna 
itp.) 

 

Dokumentacja, 
inne 

- elementy, z których zbudowane są serwery muszą być 
produktami producenta tych serwerów lub być przez niego 
certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją 
producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (opis 
producenta serwerów należy załączyć do oferty). 
- serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego w Polsce; 
- oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę 
produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację 
parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub 
angielskim; 
- ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera 
(ogólnopolski numer stacjonarny lub o zredukowanej odpłatności 
0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) umożliwiająca 
w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru 
seryjnego urządzenia: zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia 
oraz weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i 
typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej 
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej 
gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym 
również w dni świąteczne; 
- możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego 
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach 
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
producenta serwera 
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Wsparcie dla 
systemów 

operacyjnych 

Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, VMware, 
Linux. 
Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów:  
Windows Server 2019 Standard  
Windows Server 2019 Datacenter  
Hyper-V Server 2016 
VMware vSphere™ 6.7  
SUSE® Linux Enterprise Server 12 ,SP2 
Red Hat® Enterprise Linux 8  
Red Hat® Enterprise Linux 7.6 
Oracle® Linux 7.7 

 

Gwarancja 
 

- minimum 3 lata gwarancji producenta serwera z czasem reakcji 
najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. 
- gwarancja obejmuje pozostawienie dysków uszkodzonych w 
przypadku wymiany gwarancyjnej na cały okres serwisu 
serwera; 
- dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu 
serwera; 
- wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji 
BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego 
serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego 
serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być 
uwzględniona w konfiguracji 

 

Oprogramowanie 
systemowe 

Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 16Core – 
wraz z  kompletem nośników na jeden serwer. Zamawiający 
wymaga uruchomienia 8 maszyn wirtualnych na jednym 
serwerze. 

 

Licencja dostępowa (CAL) device - 50 szt. 
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Część: B (Serwer B – ilość 1 szt.) 
 
Proponowane urządzenie (Producent, model): ……………………………………………………………….. 
 

Element 
konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Obudowa Obudowa umożliwiająca zamontowania w szafie serwerowej 
typu Rack 19”, wysokość nie większa niż 1U. 
Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie 
serwera z szafy 

 

Płyta główna - dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana 
przez producenta serwera 
- minimum 3 sloty PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 o 
prędkości x8; 
- minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR4 obsługujące pamięci o 
taktowaniu 2666Mhz 
- 2 gniazda dla dysków M.2 nie zajmujące wnęk hotplug dla 
dysków twardych (możliwość instalacji dysku M.2 np. na 
potrzeby bootowania) 
- możliwość instalacji modułu TPM 

 

Procesor Procesor sześciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, 
Intel Xeon E-2246 3,60 GHz lub równoważny, 
- zainstalowany procesor sześcio-rdzeniowy osiągający w 
testach wydajności Benchmark min. 14050 pkt. 

 

Ilość procesorów 1  

Pamięć RAM - nie mniej niż 32GB RAM DDR4-2666MHz  
- zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC 
- możliwość rozbudowy do minimum 128 GB RAM 

 

Dyski HDD - dyski hotplug 
- możliwość instalacji 4 dysków 3,5” hotplug SATA 
- fabrycznie zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 3,5” 
4TB SATA  

 

Kontroler dysków Kontroler RAID SAS 3.0 0/1/10/5/50  

Napęd DVD RW DVD +/- RW wewnętrzny  

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, minimum 32MB pamięci RAM, 
wsparcie dla rozdzielczości minimum 1280x1024 

 

Karta sieciowa - 2x LAN 1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, RJ-45 ze wsparciem 
akceleracji TCP/IP, iSCSI, PXE-Boot i Wake-on-LAN; 
- zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji 
wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową 
współdzieloną z systemem operacyjnym serwera 

 

Porty - minimum 6 portów USB w tym minimum 2 porty USB 3.1 typ A 
z przodu obudowy, minimum 2 porty USB 3.1 typ A z tyłu 
obudowy; 
- możliwość zainstalowania portu szeregowego,  
- dwa porty VGA (drugi opcjonalnie)  
- minimum dwa porty RJ45  
- nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz 
rozgałęziaczy i przedłużaczy 

 

Zasilanie  
i chłodzenie 

- dwa, nadmiarowe zasilacze hotplug o mocy maksymalnej nie 
więcej niż 460W, o maksymalnej sprawności minimum 94% 
(potwierdzenie na podstawie dokumentacji technicznej 
producenta serwera) 
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- nadmiarowy układ chłodzenia typu hot plug (redundancja 
minimum typu N+1) 

Klawiatura Klawiatura standardowa, czarna  

Mysz Mysz optyczna ze środkową rolką, przewodową z 3 przyciskami.  

Zarządzanie 
zdalne, 

inwentaryzacja 

- umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera 
zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, 
adresy MAC kart sieciowych 
- zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego 
zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający:  

 zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne 
zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy 
kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, 
temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym 
przez administratora 

 dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą 
przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox 
bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software 
specyficznego dla producenta sprzętu 

 przekierowanie konsoli graficznej na poziomie 
sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych 
napędów (CD, DVD, FDD, klucz USB) i ich obrazów na 
poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) 

 Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków 
twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów 
systemowych) 

 połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane 
minimum 128 bitowym kluczem SSL 

 monitorowanie zużycia energii serwera w trybie 
rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci 
wykresów graficznych, 

 dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie 
z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową 
współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.  

 możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont 
administracyjnych (dostępowych) do karty 
zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, 
wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP 

 wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarzadzającej 
online, bez konieczności restartu serwera 

 Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć 
flash o pojemności minimum 16 GB 

 Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów 
systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w 
obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność 
dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB); 

 Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego 
uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i 
szkodliwego oprogramowania; 

 Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z 
obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej 
pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników 
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;  
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 Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, 
Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI 
(graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez 
pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i 
wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w 
szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i 
zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania 
aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; 

 Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o 
zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co 
najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, 
procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty 
rozszerzeń); 

 Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o 
pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje 
krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty 
zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być 
niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu 
sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą 
zarządzającą; 

 karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego informowania 
autoryzowanego serwisu producenta serwera o 
zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest 
możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia 
serwisowego w systemie producenta serwera). Jeżeli są 
wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety 
serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego 
powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce 
należy takie elementy wliczyć do oferty – czas trwania 
minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji 
producenta serwera 

Oprogramowanie Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i 
diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta 
serwera umożliwiające m.in.: 

 konfigurację kontrolera RAID bez konieczności 
konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera 

 instalację systemów operacyjnych wspieranych przez 
producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie 
przez sieć LAN) wraz ze sterownikami 

 tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych 
umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną 
instalację systemu i konfigurację serwera 

 zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii 
w oparciu o informacje dostarczane w ramach 
zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z 
systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i 
alertów poprzez email, bramkę SMS, popup. 

monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i 
zainstalowanymi dyskami twardymi 

 

System 
Operacyjny 

Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 16Core – 
wraz z  kompletem nośników 
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Inne - elementy, z których zbudowane są serwery muszą być 
produktami producenta tych serwerów lub być przez niego 
certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, 
(opis producenta serwerów należy załączyć do oferty); 
- serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego w Polsce; 
- oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę 
produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację 
parametrów oferowanego sprzętu; 
- ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta 
komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-
800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie 
obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu 
numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji 
sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, 
procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, 
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; 
- możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego 
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach 
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
producenta serwera; 

 

Gwarancja - minimum 3 lata gwarancji producenta serwera z czasem reakcji 
w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. 
- gwarancja obejmuje pozostawienie dysków uszkodzonych w 
przypadku wymiany gwarancyjnej na cały okres serwisu 
serwera; 
 
- dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu 
serwera; 
- wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji 
BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego 
serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego 
serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być 
uwzględniona w konfiguracji 
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Część: C (Przełącznik sieciowy – ilość 1 szt.) 

 
Proponowane urządzenie (Producent, model): ……………………………………………………………….. 
 

Element 
konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Cechy portów  24 gigabitowe porty Ethernet, zarządzalny przełącznik 
sieciowy 10/100/1000 Mb/s, 

 4 sloty SFP+ (10 Gb/s), 

 Automatyczne negocjowanie szybkości, trybu duplex  
i kontroli przepływu, 

 Automatyczne rozpoznawanie rodzaju okablowania 
(MDI/MDIX), 

 Port Mirroring (dublowanie portów), do 4 grup, wspiera 
mirroring do Tx / Rx / obu, 

 Kontrola eskalacji pakietów w trybie rozgłoszeniowym 

 

Wydajność  Przełączenie ruchu sieci szkieletowe z prędkością nie 
mniejszą niż 128Gbps, 

 Szybkość przekazywania pakietów wynosząca nie mniej niż 
95,24Mpps, 

 Obsługa do 16348 adresów MAC 

 

Sieć VLAN  Obsługa sieci VLAN na podstawie znakowania oraz portów, 
zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q, oraz sieci VLAN 
opartych na protokołach, 

 Obsługa do maksymalnie 4094 sieci VLAN, 

 Obsługa dynamicznych sieci VLAN i protokołu GVRP, 

 Sieci VLAN oparte na protokołach 

 

Jakość usług  Tryb zaufany warstwy 3 (etykietowanie IEEE 802.1p), 

 Tryb zaufany warstwy 3 (protokół DSCP), 

 8 kolejek priorytetowych na każdy port 

 

Zarządzanie  Switch zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza 
poleceń, za pomocą usługi Telnet, lub poprzez port 
szeregowy, 

 Obsługa protokołów SNMPv1, SNMP v2c oraz SNMP v3c, 

 Obsługa 4 grup funkcji zdalnego monitorowania RMON 
(historia, statystyki, alerty oraz zdarzenia), 

 Obsługa protokołu SNTP, 

 Klient usługi Telnet (tylko CLI), 

 Funkcje zdalnego rejestrowania komunikatów  
w dzienniku systemowym, 

 Statystyki związane z monitorowaniem błędów  
i optymalizacją wydajności, w tym tabele podsumowań dla 
portów, 

 Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego  
w urządzeniu, 

 Usługa Traceroute na poziomie warstwy 3 

 

Zabezpieczenia  Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła, 

 Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i 
blokowanie tych adresów, 

 Śledzenie DHCP, 

 Uwierzytelnianie brzegowe oparte na protokole IEEE 802.1x 

 Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji administracyjnych 
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przy użyciu profilów  dostępu administracyjnego 

Obudowa  Umożliwia zamontowanie switcha w szafie serwerowej (rack 
19”), 

 Dostarczona wraz z niezbędnymi elementami mocującymi 

 

Gwarancja 
 Gwarancja minimum 36 miesięczna 
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Część: D (Przełącznik sieciowy POE – ilość 1 szt.) 

 
Proponowane urządzenie (Producent, model): ……………………………………………………………….. 
 

Element 
konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Cechy portów 

 24 gigabitowe porty Ethernet, zarządzalny przełącznik 
sieciowy 10/100/1000 Mb/s, 

 4 sloty SFP+ (10 Gb/s) 

 Maksymalne zasilenie PoE 370 W 

 Automatyczne negocjowanie szybkości, trybu duplex i 
kontroli przepływu, 

 Automatyczne rozpoznawanie rodzaju okablowania 
(MDI/MDIX), 

 Port Mirroring (dublowanie portów), do 4 grup, wspiera 
mirroring do Tx / Rx / obu 

 Kontrola eskalacji pakietów w trybie rozgłoszeniowym. 

 

Wydajność 

 Przełączenie ruchu sieci szkieletowe z prędkością nie 
mniejszą niż 128Gbps, 

 Szybkość przekazywania pakietów wynosząca nie mniej 
niż 95,24Mpps, 

 Obsługa do 16348 adresów MAC. 

 

Sieć VLAN 

 Obsługa sieci VLAN na podstawie znakowania oraz 
portów, zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q, oraz sieci 
VLAN opartych na protokołach, 

 Obsługa do maksymalnie 4094 sieci VLAN, 

 Obsługa dynamicznych sieci VLAN i protokołu GVRP, 

 Sieci VLAN oparte na protokołach, 

 

Jakość usług 

 Tryb zaufany warstwy 3 (etykietowanie IEEE 802.1p), 

 Tryb zaufany warstwy 3 (protokół DSCP), 

 8 kolejek priorytetowych na każdy port. 

 

Zarządzanie 

 Switch zgodny ze standardami branżowymi interfejs 
wiersza poleceń, za pomocą usługi Telnet, lub poprzez 
port szeregowy, 

 Obsługa protokołów SNMPv1, SNMP v2c oraz SNMP v3c, 

 Obsługa 4 grup funkcji zdalnego monitorowania RMON 
(historia, statystyki, alerty oraz zdarzenia.) 

 Obsługa protokołu SNTP 

 Klient usługi Telnet (tylko CLI) 

 Funkcje zdalnego rejestrowania komunikatów  
w dzienniku systemowym, 

 Statystyki związane z monitorowaniem błędów  
i optymalizacją wydajności, w tym tabele podsumowań dla 
portów, 

 Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego  
w urządzeniu, 

 Usługa Traceroute na poziomie warstwy 3. 

 

Zabezpieczenia 

 Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła, 

 Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i 
blokowanie tych adresów, 

 Śledzenie DHCP 

 Uwierzytelnianie brzegowe oparte na protokole IEEE 
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802.1x 

 Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji 
administracyjnych przy użyciu profilów  dostępu 
administracyjnego. 

Obudowa 
 Umożliwia zamontowanie switcha w szafie serwerowej 

(rack 19”) 

 Dostarczona wraz z niezbędnymi elementami mocującymi. 

 

Gwarancja  Gwarancja minimum 36 miesięczna.  
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Część: E (Szafa serwerowa 42U – ilość 1 szt.) 
 
Proponowana szafa (Producent, nr produktu): ………………………………………………………………... 
 

Element 
konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Wymiary szafy   Wymiary minimalne: 
Szerokość wewnętrzna: 800 mm 
Głębokość :                1000 mm 
Wysokość:               42U 

  Szafa ustawiona na cokole o h >= 100 mm 

 

Konstrukcja szafy   Skręcana konstrukcja, wykonana z blachy stalowej, 
malowana farbą proszkową. 

  Belki nośne, ceowniki – alucynk. 

  Możliwość otwarcia drzwi o 180° 

  Drzwi przednie, szklane z bokami metalowymi, zamykane na  
zamek trzypunktowy. 

  Zdejmowalne ściany boczne zamykane na zamek 
jednopunktowy. 

  Drzwi tylne, pełne wraz z przepustem szczotkowym 3U, 
zamykane na zamek jednopunktowy bez klamki 

 

Sposób wentylacji 
szafy 

  Sposób wentylacji: aktywny, panel wentylacyjny umieszczony 
w płycie górnej szafy, wyposażony w 4 wiatraki z termostatem 

 

Wyposażenie   Cztery, regulowane stopki 

  Komplet linek uziemiających. 

  Dołączone dwie półki perforowane na dodatkowe  
wyposażenie wraz elementami montażowymi. 

  Listwa zasilająca (min 6 gniazd zasilających 3500W, zasilanie 
AC 230V, mocowanie w szafie rackowej, wysokość 1U) 

 

Gwarancja   Gwarancja minimum 36 miesięczna  

 
 

Część: F (Zasilacz awaryjny UPS – ilość 2 szt.) 
 
Proponowane urządzenie (Producent, model): ……………………………………………………………….. 
 

Parametr Wymagania minimalne Parametry oferowane 

Obudowa 
Obudowa umożliwiająca zamontowania w szafie serwerowej 
(rack 19"). Dostarczona wraz z niezbędnymi szynami  
i elementami mocującymi 

 

Charakterystyka 

 Moc: 3000VA 

 Sinusoidalny pełny przebieg napięcia na wyjściu 

 oprogramowanie do zarządzania, gwarantujące poprawne 
wyłączenie serwera 

 komunikacja z serwerem przez RS 232 lub USB 

 Zdolność do podtrzymania: 
przy 70% obciążeniu min. 9 minut 
przy 50% obciążeniu min. 14 minut 

 Minimalnie 8 gniazd IEC C13 (10A), 1 gniazdo C19 IEC (16A)  

 

Diagnostyka Pełny autotest systemowy podczas włączania  

Gwarancja 
 Gwarancja minimum 36 miesięczna obejmująca elektronikę 
oraz baterię wewnętrzne  

 

 


