
 
Załącznik nr 4 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja techniczna sprzętu 

 
A.   Macierz dyskowa TYP 1       Liczba sztuk: 2 

 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

1. Obudowa 

1) Do instalacji w standardowej szafie RACK 19’’ 

 

2) Dostarczona wraz z szynami przesuwnymi do montażu w szafie RACK 

 

3) Obudowa winna zawierać układ namiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający 

wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. 

 

4) Obudowa może posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym 

montażem/demontażem dysków twardych (np. panel przedni na kluczyk). 

2 Pojemność 

1) Oferowana macierz winna posiadać możliwość rozbudowy do co najmniej 24 dysków 
bez wymiany lub dodawania kontrolerów. 
 

2) Oferowana macierz winna posiadać możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych 
dysków/półek dyskowych.  
 

3) Obsługa dysków twardych SAS lub NL-SAS (NearLine SAS) wspierających operację „hot-plug”. 

3 Dyski twarde 

Oferowana macierz musi zostać wyposażona w przynajmniej 20 dysków twardych o pojemności 2TB 
w standardzie SAS lub NearLine SAS o prędkości przynajmniej 12Gb/s 7.200 obr/min, MTBF nie 
mniej niż 1,2 mln. godzin. 
Zaoferowane dyski są przedmiotem oceny ofert.  Zamawiający dopuszcza tylko jedną z  poniższych 
konfiguracji:  

 20 dysków po 2TB  

 24 dyski po 2TB  

 20 dysków po 3TB  

 24 dyski po 3TB  

 20 dysków po 4TB  
 

4 Kontrolery 

 
1) Macierz musi posiadać co najmniej jedną parę (2 sztuki) redundantnych kontrolerów pracujących  

w układzie nadmiarowym typu active-active. Z możliwością wymiany uszkodzonego kontrolera  
bez potrzeby wyłączania macierzy. 
 

2) Macierz winna zostać wyposażona w co najmniej po 4 GB pamięci cache na każdy z kontrolerów. 
 

3) Możliwe konfiguracje grup RAID przynajmniej 0,1,6,10 
 
4) W przypadku awarii zasilania dane, niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci cache są 

zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dedykowany do tego celu nośnik, lub podtrzymywane 
np. bateryjnie 
 

5) Kontrolery muszą obsługiwać dostarczone wraz z urządzeniem dyski twarde. 
 

5 Interfejsy 

Co najmniej : 

 

1) Cztery porty 10GbE w standardzie Base-T,  lub inne rozwiązanie umożliwiające połączenie z 
oferowanym przełącznikiem (część C) czterema połączeniami przynajmniej 10GbE każde. 
Wykonawca winien dostarczyć wszystkie komponenty do podłączenia urządzeń. 
. 

2) Cztery porty SAS 12Gbps do podłączania serwerów. 
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Oprogramowanie 

zarządzające oraz 

wymagania 

funkcjonalne 

 
Oprogramowanie zarządzające macierzą powinno umożliwiaćco najmniej: 
 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

1) Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, awariach poprzez mail 
 
2) Tworzenie i nadawanie nazw wolumenów logicznych 
 
3) Maskowanie i mapowanie wolumenów logicznych 
 
4) Wykonywanie replikacji synchronicznej i asynchronicznej do innej macierzy tego samego 

producenta, znajdującej się w drugim ośrodku przetwarzania. 
 

5) Autoryzacja logowania do partycji powinna być możliwa z wykorzystaniem usług katalogowych 
(przynajmniej Active Directory). 

 
6) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą powinna być możliwa 

w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu szyfrowanego 
(SSL)  oraz w trybie tekstowym z wykorzystaniem ssh. 

 

7 
Dokumentacja 

użytkownika 

 

1) Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim lub angielskim. 

2) Możliwość minimum telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
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Warunki 

gwarancji dla 

macierzy 

 
1) Minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 

reakcji maksymalnie do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 
 

2) W przypadku awarii dyski twarde muszą pozostać własnością zamawiającego, ze względu  
na możliwość przechowywania danych osobowych na nośnikach. 
 

3) Wykonawca winien ponieść koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części  
i transportu. 
 

4) W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca winien udostępnić Zamawiającemu nowe wersje 
firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 

 

 
 
 
 
B. Serwer TYP 2       Liczba sztuk: 2 

 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

1. 
Obudowa 

 

1) Do instalacji w standardowej szafie RACK 19’’ 

 

2) Powinna zostać dostarczona wraz z wysuwanymi szynami do montażu w szafie umożliwiającymi  

wysuwanie serwera do celów serwisowych. 

 

3) Obudowa winna zawierać układ namiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający 

wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. 

2 
Płyta główna 

1) Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów przynajmniej 

dziesięciordzeniowych.Winna być przeznaczona do pracy w serwerach. 

2) Płyta główna winna być kompatybilna z oferowanym serwerem  i nie ograniczać jego 

funkcjonalności wynikającej ze specyfikacji innych oferowanych komponentów.  



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

3 
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

4 
Procesor 

Zainstalowane dwa procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające 

osiągnięcie wyniku min. 795 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie dla 

dwóch procesorów. 

5 
RAM 

1) Co najmniej 128GB DDR4 RDIMM 2400MT/s,  

2) Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 4 wolnesloty przeznaczone do rozbudowy 

pamięci. 

3) Płyta główna powinna obsługiwać przynajmniej 768 Gb pamięci RAM 

6 
Gniazda PCI Minimum 2 złącza PCI-E trzeciej generacji np. PCI-E x16  

7 
Interfejsy 

sieciowe/FC 

1) Przynajmniejdwa interfejsy sieciowe 1GbE w standardzie BaseT oraz przynajmniej dwa 

interfejsy sieciowe 10GbE ze złączami w standardzie BaseT, lub inne rozwiązanie zapewniające 

możliwość połączenia serwera z oferowanym przełącznikiem (część C) dwoma połączeniami 

przynajmniej 10GbE każde i rozwiązanie umożliwiające połączenie serwera dwoma 

połączeniami 1GbE z istniejącą infrastrukturą. Wykonawca winien dostarczyć wszystkie 

komponenty do podłączenia urządzeń. 

2) Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 

- przynajmniej cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. 
- przynajmniej dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz  
dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. 

8 
Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-RW 

9 
Dyski twarde 

1) Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 

Brak zainstalowanych dysków twardych. 

2) Zainstalowany moduł dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w redundantne nośniki (np. 

flash, ssd) o pojemności min. 16GB każdy z możliwością konfiguracji zabezpieczenia 

synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu serwera(np. poprzez BIOS) 

10 
Wbudowane 

porty 

1) min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0,  

2) min. 1 port VGA 

11 
Video Zintegrowana karta graficzna  

12 
Wentylatory Redundantne 

13 
Zasilacze Redundantne, z możliwością wymiany w razie awarii bez konieczności wyłączania serwera. 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

14 
Bezpieczeństwo 

i diagnostyka 

1) Urządzenie  winno zostać wyposażone w moduł TPM.  

2) Urządzenie  może zostać wyposażone w Panel LCD, lub dodatkowe złącze VGA i USB 

umieszczone na froncie obudowy. Panel LCD winien umożliwiać wyświetlenie informacji na 

przykład o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

15 
Karta 

Zarządzania 

1) Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego (np. zainstalowana w 

dedykowanym slocie, lub zintegrowana z płytą główną) posiadająca dedykowany port RJ-45 

umożliwiający: 

a. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera) 

b. szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
c. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
d. integracja z usługą typu Active Directory 
e. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej. 

16 
Dokumentacja 

użytkownika 

1) Wykonawca winien dostarczyć dokumentację w języku polskim lub angielskim. 

2) Możliwość minimum telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
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Warunki 

gwarancji dla 

serwera 

 
1) Minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 

reakcji maksymalnie do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 
 

2) W przypadku awarii dyski twarde muszą pozostać własnością zamawiającego, ze względu na 
możliwość przechowywania danych osobowych na nośnikach. 

 
3) Wykonawca winien ponieść koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 

transportu. 
 
4) W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca winien udostępnić Zamawiającemu nowe 

wersje firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.   Aktywny przełącznik sieciowy TYP 3      Liczba sztuk: 2 

 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

1. Obudowa 
1) Do montażu w szafie Rack 19" 
 
2) Redundantne minimum  2 zasilacze AC, redundantne minimum 2 wiatraki. 

2 Porty 

 
1) Min. 20 portów o prędkości10 Gigabit Ethernet w standardzie Base-T,  

lub min.20 portów np. SFP+ umożliwiających połączenie przynajmniej10GbE z oferowanymi 
macierzami i serwerami (częśc A i B), oraz z drugim oferowanym przełącznikiem przynajmniej 
dwoma połączeniami10GbE (odległość pomiędzy urządzeniami do 300m). 

 
2) Wszystkie porty powinny funkcjonować bez konieczności zakupu dodatkowych licencji  

lub odpowiednia licencja powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę. 
 

3) Dodatkowo możliwość instalacji wymiennych modułów, przynajmniej 
- 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 
- 2 porty 40Gigabit Ethernet QSFP+ 

 
4) 1 port (np. Rj45) umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę. 

 

3 
Komponenty 
dodatkowe 

Do każdego kompletu przełącznika wykonawca winien dostarczyć: 
 
 

1) dwa kompatybilne z urządzeniem moduły SFP+ 10GbE SR, długość fali 850nm, zasięg 300m, 
 

4 Wydajność 

1) Przepustowość min. 350 Mpps 
 

2) Przełączanie z prędkością min. 480 Gbps 
 

3) Bufor pamięci dla pakietów minimum  8 MB 

5 Funkcjonalność 

Winien wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą przynajmniej: 
 

a. terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia 
zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach  
 

b. budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy  
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Zarządzanie i 
bezpieczeństwo 

 

 
1) Obsługa protokołów sieciowych przynajmniej: 

IEEE 802.1D Spanning Tree  
IEEE 802.1p Traffic Prioritization 
IEEE 802.1Q VLAN Trunking 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol & Port 
IEEE 802.1x Port Based Network Access Control 
IEEE 802.3ac Frame extension for VLAN tags 
IEEE 802.3x Flow Control 
IEEE 802.1ab LLDP  
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) 
Obsługa protokołów warstwy trzeciej np. RIP 
 
 

2) Wymagania dodatkowe: 
 

Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, 
Listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Obsługa DHCP Server i Relay Agent, 
Obsługa 802.1x w tym: 

a. MAC-based authentication 
b. MAC authentication bypass 

 
Zarządzenie przynajmniej poprzez przeglądarkę internetową, 

7 
Dokumentacja 
użytkownika 

Wykonawca winien dostarczyć dokumentację w języku polskim lub angielskim 
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Warunki 
gwarancji dla 
przełącznika 

 
Dożywotnia gwarancja winna obejmować: 

a. - przełącznik 
b. - zasilacze i wiatraki 
c. - moduły SFP, SFP+ i QSFP+ 

 

 

 

 

 

 D.   Obudowa na sprzęt serwerowy TYP 4     Liczba sztuk: 1 
 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

1. Parametry 

1) Szafa RACK o wysokości 42U, kolor czarny 

 

2) Nośność  minimalna 1000 kg. 

 

3) Wymiary min. szerokość 75cm x głębokość120cm x wysokość 199 cm. 

 

4) Przednie i tylnie drzwi szafy powinny umożliwić wymianę powietrza. 

 

5) Boki szafy pełne z możliwością demontażu. 

2 
Osprzęt 

dodatkowy 

 
Wraz z obudową należy dostarczyć osprzęt dodatkowy: 

1) 4 szt listew zasilających przeznaczonych do montażu pionowego w szafach RACK, 
wyposażonych przynajmniej w 20 gniazd typu E  
z wtykiem C14. Gniazda przystosowane do obciążenia przynajmniej 10A na każde z 
gniazd,minimalna długość kabla przyłączeniowego 2,5m, średnica żył kabla zasilającego listwę 
przynajmniej 2,5mm^2 
 

2) 4 szt Segregatorów/ organizerów kabli pionowych na wysokość szafy 
 

3) 4 szt Segregatorów/organizerów kabli poziomych, z przepustami w kierunku wnętrza szafy 
 

4) Zestaw śrub i nakrętek, lub zatrzasków do obsadzenia wszystkich modułów. 

 

 



 
 

 E   Oprogramowanie Hypervisora dla systemów serwerowych TYP 5 Liczba kompletów: 1 
 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

1. Licencje 

 
1) Licencje muszą umożliwiać uruchamianie oprogramowania do wirtualizacji przynajmniej na 3 

serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów oraz jednej konsoli  
do zarządzania całym środowiskiem. 
 

2) Wszystkie licencje powinny być dostarczone co najmniej z 12 miesięcznym wsparciem, 
świadczonym przez producenta oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie 
problemów we wszystkie dni robocze.  
Wsparcie powinno obejmować co najmniej: 

a. dostęp do aktualizacji oprogramowania, w tym możliwość podnoszenia wersji 
oprogramowania, bez dodatkowych opłat licencyjnych, w najszerszym zakresie w 
jakim są one udostępniane przez producenta innym klientom;  

b. dostęp do zasobów (bazy) wiedzy producenta i forum technicznych- informacji na 
temat posiadanego oprogramowania, wykazu znanych symptomów i rozwiązań, 
biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek, bazy danych 
zgłoszonych problemów technicznych. Zamawiający uzyskuje dostęp do 
wskazanych treści w najszerszym zakresie w jakim są one udostępniane przez 
producenta innym klientom w języku polskim i angielskim. 
 

3) Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji powinna umożliwiać przenoszenie jej pomiędzy 

różnymi serwerami na przykład w przypadku awarii sprzętu.  
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Wymagania 
techniczne 
dotyczące 

oprogramowania 

 
1) Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na 

jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem 
konsolidacji sprzętowej.  

2) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych  
z możliwością dostępu do min 2TB pamięci operacyjnej.  

3) Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez 
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.  

4) Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 
wirtualnymi i usługami.  

5) Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych 
infrastruktury wirtualnej.  

6) Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii 
migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez 
przerywania ich pracy.  

7) Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów 
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

8) Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy 
pomiędzy serwerami fizycznymi.  

9) Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. 
10) Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja  

i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim 
świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. 

11) Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w 
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 

 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 
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Opis warunków 
wdrożenia i 
instruktażu 

 

1) Wykonawca winien zapewnić wsparcie przy wdrożeniu systemu wirtualizacji na dostarczonych 

przez siebie urządzeniach, migracji dwóch fizycznych serwerów zamawiającego na nowe 

urządzenia, a także wdrożeniu serwera z funkcjonalnością NAS. Wykonawca winien 

opracować szczegółowy harmonogram instalacji i konfiguracji oprogramowania z przedmiotu 

zamówienia ze wskazaniem, które czynności muszą być wykonane poza normalnymi 

godzinami  pracy – na przykład w nocy lub w dni wolne od pracy. Harmonogram zostanie 

przedstawiony zamawiającemu do akceptacji. 

2) Wykonawca winien udzielić instruktażu z zakresu obsługi dostarczanego oprogramowania 

umożliwiającego samodzielną jego obsługę przez pracowników Zamawiającego w wymiarze 

co najmniej 15 godzin w podziale na minimum 3 dni robocze. Instruktaże prowadzone będą 

dla jednego pracownika.  

 


