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Załącznik nr 10 do SIWZ dla zadania nr 1 
 

1.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki  

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 

oferowany 

Producent  

Model  

Numer Produktu  

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 
minimum 4 dysków 3.5” wraz z kompletem wysuwanych szyn 
umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do 
celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel 
zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed 

nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch 
procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez 
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 
serwerach dwuprocesorowych 

 

Procesor 

Zainstalowany jeden procesor szesnasto-rdzeniowy klasy x86 
posiadający minimum 22 MB pamięci cache L3 o taktowaniu 
bazowym min. 2.1 GHz oraz w trybie turbo min. 3.7 GHz 
dedykowany do pracy z serwerem. 

 

RAM 

128 GB DDR4 RDIMM 2666 MT/s, na płycie głównej powinno 
znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do 
instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 512 
GB pamięci RAM. 

 

Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 
 

Gniazda PCI Min. 3 sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. X16  

Interfejsy sieciowe Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.  

Napęd optyczny Wbudowany DVD-RW  

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 240GB SSD. 
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla 
hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 
jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z 
możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu 
BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia 
ilości wnęk na dyski twarde. 

 

Kontroler RAID 

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB 
nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów 

RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 
Zainstalowany dodatkowy kontroler SAS HBA 12 Gbps. 

 

Wbudowane porty 

min. 3 porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego mimimum 2 
USB 3.0, 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.0 
wewnątrz, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi 
na tylnym), min. 1 port RS232. 
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Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie 
rozdzielczości min. 1440x900. 

 

Wentylatory Redundantne  

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W każdy.  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS 
i kartą zarządzającą. 

 

System operacyjny 

Serwerowy system operacyjny ma być dostarczony w 
licencjonowaniu na wszystkie rdzenie procesora (zgodnie z 
licencjonowaniem producenta oprogramowania, nie mniej niż 
na 16 rdzeni).  
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz 
jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja 
ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji systemu 
operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w 

środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk systemu 
operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów 
wirtualizacji. 
Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada 
następujące, wbudowane cechy: 
Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów 
oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym  
Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów 
wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB 
przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.  
Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 
węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn 
wirtualnych.  
Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez 
zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z 
uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez 
sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych 

mechanizmów współdzielenia pamięci.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania 
i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania 
i wymiany procesorów bez przerywania pracy.  
Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur 
sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł 
testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu 
operacyjnego.  
Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii 
przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej 
pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę procesorów 
wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.  
Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:  

 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy 
systemu,  

 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu 
migawek, dających użytkownikom końcowym 

(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie 
wersje plików i folderów,  

 umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych 
plików i/lub folderów,  

 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).  
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Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i 
indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich 
zawartość.  
Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy 
mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub 
równoważny wydany przez NIST lub inną agencję rządową 
zajmującą się bezpieczeństwem informacji.  
Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych 
wykorzystujących technologię ASP.NET. 
Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego M.IN. 
pomiędzy kilka serwerów. 
Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą 
definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i 
intranetowych.  
Graficzny interfejs użytkownika.  
Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: 
menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty 
systemowe. 
Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych 
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play).  
Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu.  
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu 
umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu 
polityk bezpieczeństwa.  
Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania 
polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights 
Management).  
Posiada możliwość implementacji następujących 
funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych 
produktów (oprogramowania) innych producentów 
wymagających dodatkowych licencji:  
Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający 
DNSSEC,  

Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na 
uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez 
konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na 
tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci 
(użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z 
możliwością wykorzystania następujących funkcji:  

 Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez 
dostępnego połączenia sieciowego z domeną. 

 Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na 
bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład 
typu certyfikatu użytego do logowania. 

 Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów 
usługi katalogowej z mechanizmu kosza. 

 Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje 
robocze. 

 Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem 
terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio 
skonfigurowanej stacji roboczej. 

Centrum Certyfikatów (obsługa klucza publicznego i 
prywatnego) umożliwiające:  

 Dystrybucję certyfikatów poprzez http  
 Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,  
 Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy 

różnymi lasami domen.  
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 Szyfrowanie plików i folderów.  
 Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy 

serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi 
(IPSec).  

 Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej 
dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia 
obciążenia serwerów.  

 Serwis udostępniania stron WWW.  
 Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6),  
 Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie 

nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i 
niewymagające instalacji dodatkowego 
oprogramowania na komputerach z systemem 
Windows,  

 Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) 
pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych 
środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. 

Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez 
zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą 
być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu 
failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej 
funkcjonalności.  

Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla:  
 Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu 

hot-plug do maszyn wirtualnych. 
 Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn 

wirtualnych.  
 Obsługi 4-KB sektorów dysków. 
 Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych 

maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. 
 Posiada możliwości wirtualizacji sieci z 

zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność 
może być rozszerzana jednocześnie poprzez 
oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez 
otwarty interfejs API 

 Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z 
wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty 
sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. Trunk model)  

 Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w 
oparciu o poprawki publikowane przez producenta 
wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania 
producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję 
poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez 
połączenia z siecią Internet.  

Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele 
ścieżek (Multipath).  
Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do 
obrazu instalacyjnego.  
Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy 
(również działające zdalnie) administracji przez skrypty.  
Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane 
mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-

Management organizacji DMTF.  
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z serwerem 25 
licencji dostępowych umożliwiających równoległe zarządzanie 
wybranymi usługami przez administratorów serwera, a także 
dostęp do zasobów serwera dla określonej liczby urządzeń. 
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Diagnostyka 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub panelu 
zabezpieczającym, umożliwiający wyświetlenie informacji o 
stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 
temperaturze. 

 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego umożliwiająca: 
 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty 

zarządzającej, 
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera 

(m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji 
serwera), 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i 
autoryzację użytkownika, 

 wsparcie dla Ipv6, 
 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, 
 możliwość zdalnego monitorowania w czasie 

rzeczywistym poboru prądu przez serwer, 

 wsparcie dla dynamic DNS, 
 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, 
 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze 

USB umieszczone na froncie obudowy. 

 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-
9001:2008 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows 
Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla 
Windows Server 2016. 

 

Warunki gwarancji 

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 
czasem skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od 
przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
W przypadku uszkodzenia dysku twardego zamawiający 
zachowa uszkodzony dysk twardy po wymianie. 

Wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia 
Producenta oferowanego sprzętu, iż wymagany poziom 
gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim 
oprogramowanie został zaoferowany przez Producenta na 
potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu, a także 
dostarczenia przy dostawie potwierdzenia tych wymagań 
przez producenta wraz z podaniem przez niego dostarczanego 
numeru seryjnego urządzenia. 

 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub 
angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
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1.2. Certyfikat serwerowni – 1 sztuka 

Certyfikat na minimum 5 lat z grupy EV (Extended Validation) podlegający drobiazgowej weryfikacji, wydany 
zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates. 
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1.3. Macierz dyskowa – 1 sztuka 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 

oferowany 

Producent   

Model  

Numer produktu  

Obudowa  

Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz 
z kompletem szyn do montażu w szafie Rack.  
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z macierzy.  

 

Kontrolery  

Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gb/s do 
podłączenia serwerów.  
Wymagane jest także dostarczenie 4 kabli SAS 12Gb/s min. 2 metrowe do 
podłączenia serwerów.  
Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego 
z kontrolerów. 

 

Cache  
4 GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z 
opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie 
przez min. 72h w razie awarii.  

 

Dyski  

Zainstalowane dyski:  
4 x 600 GB 10K RPM SAS 
8 x 8 TB 7.2K RPM NLSAS 
Możliwość rozbudowy do min. 12 dysków bez dodawania kolejnych półek 
dyskowych.  
Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, 
możliwość obsługi łącznie minimum 180 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, 
NearLine SAS, samoszyfrujących dysków SED, możliwość mieszania typów 
dysków w obrębie macierzy oraz półki.  

 

Oprogramowanie  

Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające 

maskowanie i mapowanie dysków.  
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 
hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

 

Wsparcie dla 
systemów 
operacyjnych  

Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2  

Bezpieczeństwo  
Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. 
Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.  

 

Warunki gwarancji 
dla macierzy  

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 
skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia. 
Możliwość zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające należy załączyć do oferty.  
Wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia Producenta oferowanego 
sprzętu, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz 
z nim oprogramowanie został zaoferowany przez Producenta macierzy na 
potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu, a także dostarczenia przy 
dostawie potwierdzenia tych wymagań przez producenta wraz z podaniem 
przez niego dostarczanego numeru seryjnego urządzenia. 
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Dokumentacja 
użytkownika  

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 
Producent macierzy musi udostępniać wszystkie licencje w trybie testowym by 
umożliwić użytkownikowi sprawdzenia poszczególnych płatnych 
funkcjonalności w/w macierzy.  

 

Certyfikaty  Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001.   
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1.4. Podpisy kwalifikowane – 100 szt. 

Certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu elektronicznego ważny 3 lata – spełniający warunki określone w:  
 Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. nr 

1579). 

 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

 

1) Skład podpisu kwalifikowanego: 

a) Karta kryptograficzna: 

 mini (np. wielkość karty SIM jak do telefonu komórkowego), 

 kwalifikowany znacznik czasu (nieograniczony – bez limitu). 

b) Czytnik kart – parametry minimalne: 

 

Wymiary 49.5 mm x 21.5 mm x 9.0 mm 

Zgodność 
EN60950/IEC 60950, ISO 7816, USB Full Speed, PC/SC, CCID, 

CE, FCC, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL 

Interfejs USB 2.0 Full Speed 

Temperatura pracy 0-50 °C 

Obsługa kart inteligentnych  ISO 7816 Class A, B and C (5 V, 3 V, 1.8 V) 

Wspierany System Operacyjny  Windows®, Linux®, Mac OS®, Android™ 

 
c) Zawartość płyty z oprogramowaniem: 

 Oprogramowanie do obsługi karty. 

 Oprogramowanie do podpisywania i weryfikacji e-dokumentów/plików. 

d) Kompatybilność ze sprzętem komputerowym o minimalnych parametrach: 

 

Procesor Pentium 800 MHz 

Pamięć 256 MB 

Miejsce na dysku 65 MB 

Porty USB 

System operacyjny Microsoft Windows 7, Windows 10 

Przeglądarka Internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 

 
2) Szkolenie: 

W ramach szkoleń Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu Zamawiającego – 100 osób, w celu prawidłowego 
używania kart oraz czytników. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. 

 
3) Gwarancja: 

W ramach gwarancji Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii/problemów, Wykonawca zapewnił wymianę 
każdej karty z certyfikatem, lub czytnika w ciągu 1 dnia roboczego (8 kolejnych godzin, w przedziale pomiędzy 7.30 



 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock 10 

a 15.30) od złożenia reklamacji. Wymiana w ciągu dnia roboczego oznacza, że obsługa zgłoszenia powinna się 
zakończyć w następnym dniu roboczym, do godziny w której nastąpiło zgłoszenie. 
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1.5. NAS SERWER BACKUP 

Dysk Sieciowy NAS – 1 sztuka 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

Producent   

Model  

Numer produktu  

Procesor Min. 1,8 GHz czterordzeniowy  

Pamięć RAM minimum 4 GB SO-DIMM DDR3L możliwość rozbudowy do 

16 GB 

 

Ilość obsługiwanych  

dysków/kieszeni 

Min. 8 dysków 

NAS musi umożliwiać wymiany dysków podczas pracy tzn. 

podłączanie lub odłączanie dysków przy włączonym 

zasilaniu (tzw. Hot Swap) poprzez wyjęcie lub włożenie 

kieszeni z dyskiem. 

 

Obsługiwane dyski HDD: 3.5” SATA II/ III lub SSD  

Obsługa trybów RAID JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10  

Zarządzanie dyskami S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Report 

Technology), sprawdzanie złych sektorów z możliwością 

zaplanowania przeprowadzenia automatycznych 

okresowych testów. 

 

Szyfrowanie udziałów Musi zapewniać szyfrowanie wybranych wolumenów 

kluczem AES 256 bitowym. 

 

Wsparcie dla systemu 

plików 

EXT4, FAT32, NTFS, EXT3  

Obsługa Protkołów Syslog, FTP, TFTP, WebDAV, SMB 3.0, AFP, NFS, Rsync, 

SSH, HTTPS, SFTP, http, Proxy, SNMP 

 

Obsługa iSCSI Target masking, LUN mapping, MPIO  

Zasilanie Zasilacz zewnętrzny max. 300W  

Złącza sieciowe Minimum 4 x 1 Gbit/s (z obsługą agregację linków 802.3ad 

oraz przełączania awaryjnego; Wake-on-LAN (WOL) 

Minimum 1 x 10 Gbis/s 

 

Porty dodatkowe Minimum 4 x USB w tym minimum 2 szt. USB 3.0  

Obsługa Aplikacji FTP Server 

TFTP Server 

VPN Client 

VPN Server 

 

Zainstalowane dyski 8 sztuk dysków dedykowanych do urządzeń typu NAS – 

3.5’’, 8 TB, SATA/600, 64 MB cache. 

Dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności 

urządzenia. 
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Gwarancja Pięć lat gwarancji producenta z gwarantowanym czasem 

naprawy w następnym dniu roboczym od przyjęcia 

zgłoszenia. 

W przypadku uszkodzenia dysku twardego zamawiający 

zachowa uszkodzony dysk twardy po wymianie. 

Wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia 

Producenta oferowanego sprzętu, iż wymagany poziom 

gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim 

oprogramowanie został zaaferowany przez Producenta na 

potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu, a także 

dostarczenia przy dostawie potwierdzenia tych wymagań 

przez producenta wraz z podaniem przez niego 

dostarczanego numeru seryjnego urządzenia. 

 

 

 

Serwer – 1 szt.  

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

Producent  

Model  

Numer produktu  

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością 
instalacji do 4 dysków 3.5” wraz z kompletem 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie 
rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na 
klucz, chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania 
minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i 
oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy 
w serwerach dwuprocesorowych. 

 

Procesor 

Zainstalowany jeden procesor ośmio-rdzeniowy 
klasy x86 posiadający minimum 11 MB pamięci 
cache L3 o taktowaniu bazowym min. 1.8 GHz oraz 
w trybie turbo min. 3.0 GHz dedykowany do pracy z 
zaoferowanym serwerem. 

 

RAM 

16 GB DDR4 RDIMM 2400 MHz, na płycie głównej 
powinno znajdować się minimum 16 slotów 
przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna 
powinna obsługiwać do 384B pamięci RAM. 

 

Zabezpieczenia 

pamięci RAM 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror 

 

Gniazda PCI 
Min. Dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. X16 
Min. Dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. X8 

 

Interfejsy sieciowe 
Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet 
Base-T. 

 

Napęd optyczny Wbudowany DVD-RW  
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Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 500 GB SATA 6 Gbps. 
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu 
dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, 
możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu 
flash o pojemności minimum 32GB z możliwością 
konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS 
serwera, rozwiązanie nie może powodować 
zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2 
GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje 
poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

 

Wbudowane porty 
min. 2 porty USB 3.0 z przodu, 2 porty USB 3.0 z 
tyłu serwera oraz 1 port USB wewnątrz, 1 port VGA, 
min. 1 port RS232. 

 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca 

wyświetlenie rozdzielczości min. 1440x900. 

 

Wentylatory Redundantne  

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

 

Diagnostyka 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub 
panelu zabezpieczającym, umożliwiający 
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, 
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze 
systemu operacyjnego posiadająca dedykowany 
port RJ45 umożliwiająca: 
 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web 

karty zarządzającej, 
 zdalne monitorowanie i informowanie o 

statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera), 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz 
autentykacje i autoryzację użytkownika, 

 wsparcie dla Ipv6, 
 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, 

Telnet, SSH, 
 możliwość zdalnego monitorowania w czasie 

rzeczywistym poboru prądu przez serwer, 
 wsparcie dla dynamic DNS, 
 możliwość podłączenia lokalnego poprzez 

złącze RS-232, 
 możliwość zarządzania bezpośredniego 

poprzez złącze USB umieszczone na froncie 
obudowy. 

 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą 
ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście 
Windows Server Catalog i posiadać status „Certified 
for Windows” dla Windows Server 2016. 
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System operacyjny 

Serwerowy system operacyjny ma być dostarczony 
w licencjonowaniu na wszystkie rdzenie procesora 
(zgodnie z licencjonowaniem producenta 
oprogramowania, nie mniej niż na 16 rdzeni).  
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy 
systemu oraz jego licencja pochodziły od tego 
samego producenta. Licencja ma umożliwiać 
downgrade do poprzednich wersji systemu 
operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO 
w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych 
środowisk systemu operacyjnego za pomocą 
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 
Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada 
następujące, wbudowane cechy: 
Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych 
procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku 
fizycznym. 
Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów 
wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o 
pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy 
system operacyjny.  
Posiada możliwość budowania klastrów 
składających się z 64 węzłów, z możliwością 
uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.  
Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez 
zatrzymywania ich pracy między fizycznymi 
serwerami z uruchomionym mechanizmem 
wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez 
konieczności stosowania dodatkowych 
mechanizmów współdzielenia pamięci.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) 
dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania 
pracy.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) 
dodawania i wymiany procesorów bez przerywania 

pracy.  
Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych 
sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy 
sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone 
przez producenta systemu operacyjnego.  
Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru 
energii przez rdzenie procesorów 
niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm 
ten uwzględnia specyfikę procesorów 
wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.  
Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na 
wolumenach, które:  
 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy 

systemu,  
 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu 

migawek, dających użytkownikom końcowym 
(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w 
poprzednie wersje plików i folderów,  

 umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych 
plików i/lub folderów,  

 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu 
(ACL).  
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Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i 
indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich 
zawartość.  
Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy 
pomocy mechanizmów posiadających certyfikat 
FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub 
inną agencję rządową zajmującą się 
bezpieczeństwem informacji.  
Posiada możliwość uruchamiania aplikacji 
internetowych wykorzystujących technologię 
ASP.NET. 
Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego 
http pomiędzy kilka serwerów.  
Posiada wbudowaną zaporę internetową (firewall) z 
obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń 
internetowych i intranetowych.  
Graficzny interfejs użytkownika.  
Zlokalizowane w języku polskim, następujące 
elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, 
komunikaty systemowe. 
Posiada wsparcie dla większości powszechnie 
używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).  
Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu.  
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta 
systemu umożliwiających badanie i wdrażanie 
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.  
Pochodzący od producenta systemu serwis 
zarządzania polityką konsumpcji informacji w 
dokumentach (Digital Rights Management).  
Posiada możliwość implementacji następujących 
funkcjonalności bez potrzeby instalowania 
dodatkowych produktów (oprogramowania) innych 
producentów wymagających dodatkowych licencji:  

 Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz 

DNS wspierający DNSSEC,  

Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na 
uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, 
bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na 
zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, 
komputery, drukarki, udziały sieciowe), z 
możliwością wykorzystania następujących funkcji:  
 Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – 

bez dostępnego połączenia sieciowego z 
domeną. 

 Ustanawianie praw dostępu do zasobów 
domeny na bazie sposobu logowania 
użytkownika – na przykład typu certyfikatu 
użytego do logowania.  

 Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych 
obiektów usługi katalogowej z mechanizmu 
kosza  

 Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje 
robocze. 
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 Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem 
terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio 
skonfigurowanej stacji roboczej. 

 Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza 
publicznego i prywatnego) umożliwiające:  

o Dystrybucję certyfikatów poprzez 
http,  

o Konsolidację CA dla wielu lasów 
domeny,  

o Automatyczne rejestrowania 
certyfikatów pomiędzy różnymi lasami 
domen, 

o Szyfrowanie plików i folderów. 
o Szyfrowanie połączeń sieciowych 

pomiędzy serwerami oraz serwerami i 
stacjami roboczymi (IPSec). 

 Posiada możliwość tworzenia systemów 

wysokiej dostępności (klastry typu failover) 
oraz rozłożenia obciążenia serwerów. 

 Serwis udostępniania stron WWW. 
 Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6). 
 Wbudowane usługi VPN pozwalające na 

zestawienie nielimitowanej liczby 
równoczesnych połączeń i niewymagające 
instalacji dodatkowego oprogramowania na 
komputerach z systemem Windows. 

 Wbudowane mechanizmy wirtualizacji 
(Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 
1000 aktywnych środowisk wirtualnych 
systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w 
trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia 
ich dostępności mogą być przenoszone 
pomiędzy serwerami klastra typu failover z 
jednoczesnym zachowaniem pozostałej 
funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji 
zapewniają wsparcie dla: 

o Dynamicznego podłączania zasobów 
dyskowych typu hot-plug do maszyn 
wirtualnych, 

o Obsługi ramek typu jumbo frames dla 
maszyn wirtualnych, 

o Obsługi 4-KB sektorów dysków,  
o Nielimitowanej liczby jednocześnie 

przenoszonych maszyn wirtualnych 
pomiędzy węzłami klastra. 

 Posiada możliwości wirtualizacji sieci z 
zastosowaniem przełącznika, którego 
funkcjonalność może być rozszerzana 
jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku 
innych dostawców poprzez otwarty interfejs 
API. 

 Posiada możliwości kierowania ruchu 

sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do 
pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej 
(tzw. Trunk model). 

 Posiada możliwość automatycznej aktualizacji 
w oparciu o poprawki publikowane przez 
producenta wraz z dostępnością bezpłatnego 
rozwiązania producenta SSO umożliwiającego 
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lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych 
przez administratora, bez połączenia z siecią 
Internet.  

 
Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO 
poprzez wiele ścieżek (Multipath).  
Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez 
wgranie ich do obrazu instalacyjnego.  
Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz 
mechanizmy (również działające zdalnie) 
administracji przez skrypty.  
Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane 
mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz 
WS-Management organizacji DMTF.  
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z 
serwerem 25 licencji dostępowych umożliwiających 
równoległego zarządzania wybranymi usługami 
przez administratorów serwera, a także dostęp do 
zasobów serwera dla określonej liczby urządzeń. 

Warunki gwarancji 

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji 
sprzętu, z czasem skutecznej naprawy w następnym 
dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość 
zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta.  
W przypadku uszkodzenia dysku twardego 
zamawiający zachowa uszkodzony dysk twardy po 
wymianie. 
Wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia 
Producenta oferowanego sprzętu, iż wymagany 
poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane 
wraz z nim oprogramowanie został zaoferowany 
przez Producenta na potrzeby oferty w niniejszym 
postępowaniu, a także dostarczenia przy dostawie 
potwierdzenia tych wymagań przez producenta 

wraz z podaniem przez niego dostarczanego 
numeru seryjnego urządzenia. 

 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku 
polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 

 

 

 

Oprogramowanie do backupu 

Wykonawca dostarczy licencje na oprogramowanie do backupu obejmujące wszystkie dostarczane serwery zgodne z 
licencjonowaniem producenta oprogramowania do backupu.  
Licencje mają być objęte 3 letnim suportem producenta. 

Wymagane minimalne parametry techniczne Oferowane parametry 

Nazwa oprogramowania  

Producent  

Wersja  
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1. Oprogramowanie ma obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, służące 
do przechowywania kopii zapasowych danych. 

 

2. Oprogramowanie musi posiadać architekturę min. 2 warstwową z 
wydzielonym centralnym serwerem backupowym. Licencja na ten 
składnik powinna pozwalać na wykorzystanie do backupu nielimitowanej 
liczby bibliotek taśmowych z dowolną liczbą napędów. 

 

3. Oprogramowanie ma umożliwiać definiowanie w sposób centralny z 
jednej konsoli procesów polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. 
określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane 
(definiowanie, planowanie i zarządzanie harmonogramu backupu). 

 

4. Oprogramowanie ma umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki 
backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. 
System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji 
(zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie). 

 

5. Oprogramowanie ma umożliwiać zdefiniowanie czasu ważności kopii 

danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na 
nośnikach taśmowych bądź dyskowych. 

 

6. Oprogramowanie ma umożliwiać jednoczesne tworzenie kopii zapasowych 
na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). 

 

7. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych ze zdalnych 
serwerów wirtualizacyjnych w ilości 2 szt. wraz ze wszystkimi maszynami 
wirtualnymi na nich zgromadzonymi. Wymagane jest dostarczenie licencji 
na wykonywanie kopii z 2 fizycznych maszyn MS Windows Hyper-V z 
nieograniczoną ilością maszyn wirtualnych na nich zgromadzonych 

 

8. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu całych obrazów 
maszyn wirtualnych pracujących na serwerach Hyper-V. Backup powinien 
być wykonywany bez przerywania pracy maszyn wirtualnych 
wykorzystując mechanizmy dostarczane przez producenta 
środowiska/serwera wirtualizacji. Wymagane jest dostarczenie licencji do 
backupu nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych pracujących na 2 
serwerach Hyper-V. 

 

9. Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzanie deduplikacji danych 
zapisywanych na nośniki dyskowe. Wymagane jest dostarczenie tej 
funkcjonalności jako części oferowanego rozwiązania, bez ograniczenia 
ilości chronionych danych oraz wielkości obszaru przeznaczonego na 
kopie zapasowe danych. 

 

10. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych on-linie 
serwerów MSSQL, Exchange, Lotus Domino, Oracle, Sybase, działających 
na platformie Windows bez konieczności zatrzymywania pracy serwera 
baz danych lub aplikacji pocztowej. 

 

11. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych on-linie 
oferowanej bazy danych działających na platformach Windows, Linux bez 
konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych. Wymagane jest 
dostarczenie licencji do backupu 1 serwera oferowanej bazy danych z 
systemem operacyjnym Windows. 

 

12. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu na poziomie 

bloków dyskowych fizycznych dysków, bez zamontowanego systemu 
plików.  

 

13. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu obrazu 
wolumenu na poziomie bloków dyskowych z pominięciem systemu 
plików. 
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14. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu serwera plików 
wraz z plikami otwartymi. Wymagane jest dostarczenie licencji do 
backupu 1 serwera z systemem operacyjnym Windows. 

 

15. Oprogramowanie powinno pozwalać na multimpleksowanie backupu, to 
znaczy na jednoczesny backup z wielu źródeł na pojedynczy napęd 
taśmowy.  

 

16. Oprogramowanie ma posiadać możliwość integracji  
z mechanizmami sprzętowego szyfrowego nośników taśmowych. 

 

17. Oprogramowanie ma posiadać dedykowany moduł monitorowania i 
raportowania systemu backupu. 

 

18. Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonywanie raportów 
dotyczących wykorzystania przestrzeni dyskowej serwera, obciążenia 
procesora oraz wykorzystania pamięci RAM. Funkcjonalność ta powinna 
być częścią dostarczonego rozwiązania. 

 

19. Oprogramowanie ma umożliwiać na definiowanie kryteriów alarmów na 
podstawie dowolnych danych systemu backupu. 

 

20. Oprogramowanie ma umożliwiać planowanie i implementację środowiska 
Disaster Recovery. Wymagane jest dostarczenie licencji na tą 
funkcjonalność. 

 

21. Bezpłatny upgrade oprogramowania do najnowszych wersji przez 3 lata, 
wraz ze wsparciem producenta w dni robocze przez 8 godzin. 

 

 


