
 

 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 
1. Serwer - 1 szt. 
 

Nazwa wymagania Opis 

1 Stan Fabrycznie nowy 

2 Obudowa •  Dedykowana przez producenta serwera  

•  Dedykowana do montażu w szafie rack 19 ’’ 

•  Dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji – np. 
prowadnice, szyny, śruby, okablowanie  

•  Obudowa o max. wysokości 2U  

3 Montaż • Szyny montażowe do szafy rack 19” dedykowane do serwera 

4 Procesor • Dedykowany do zastosowań serwerowych 

• Architektura 64 bitowa 

• Liczba fizycznych procesorów min. 1 

• Liczba rdzeni procesora co najmniej 6/procesor 

• TPD dla procesora nie przekraczający 100W 

5 Wydajność serwera •  Model oferowanego serwera w konfiguracji z oferowanym 
procesorem musi zostać przetestowany zgodnie z regułami 
określonymi przez SPEC, a wynik testu znajdować się na liście 
SPEC CPU2017 Integer Rates Results znajdującej się na 
stronie: https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html  

•  Parametr „Enabled chips” na liście musi odpowiadać ilości 
fizycznych procesorów zgodnie z punktem 4  

•  Parametr „Enabled cores” na liście musi odpowiadać ilości 
rdzeni procesora * Liczba fizycznych procesorów zgodnie z 
punktem 4. powyżej (np. dla dwóch fizycznych procesorów, po 
6 rdzeni na każdy procesor, parametr ten wynosi 2*6=12)  

•  Wymagana Liczba punktów „Peak” (odpowiednik kolumny 
„Result” dla wyników prezentowanych w wyszukiwarce 
wyników SPECint2017 Rates) oferowanego serwera dla SPEC 
CPU2017 Integer Rates Results >40 

6 Płyta główna • Dedykowana przez producenta serwera 

7 Karta graficzna 
(podstawowa) 

•  Zintegrowana z płytą główną osiągająca rozdzielczość min. 
1920x1080 w głębi kolorów 32bit/pixel 

8 Karta sieciowa 
(podstawowa) 

• Zintegrowana z płytą główną 

• Min 2x RJ-45 1GbE 

9 Karta rozszerzeń (o ile 
standardowo nie jest 
wyposażony w porty SFP+) 

• Karta sieciowa 

• Typ portu SFP+, 10GbE 

• Liczba portów: min. 2 

• Szybkość portu: 10 GbE 

• Do kart należy dostarczyć komplet kompatybilnych wkładek w 
modułach Single Moda SFP+ 10GbE LC-LC 



 

 

10 Pamięć operacyjna • Minimum 64GB typu DDR4 (RDIMM) w modułach nie 
mniejszych niż 32GB każdy 

11 Kontroler RAID • Sprzętowy 

• Umożliwiający konfigurację macierzy w trybach 0,1,10 

• Umożliwiający obsługę dysków SATA,SAS,SSD 

• Przepustowość kontrolera do 12Gb/s 

• Wspierane systemy: Windows, Linux, VMware 

12 Dysk twardy • Stan: nowy 

• Liczba: min. 2 szt. 

• Pojemność: min. 800 GB 

• Typ: SSD Mix Use 

• Interfejs: SATA lub SAS 

• Wyposażony w niezbędne akcesoria potrzebne do montażu w 
serwerze 

13 Zasilacze • Min. 1 dedykowany do serwera zasilacz z możliwością 
wymiany HOT-PLUG.  

• Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz 

14 Zdalne zarządzanie • Zainstalowany dedykowany moduł (wyposażony w 
dedykowany port RJ-45) umożliwiający zdalne zarządzanie i 
monitorowanie serwera. Jeżeli do korzystania z modułu 
konieczne jest zakupienie dedykowanej licencji to Wykonawca 
powinien dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z 
moduły przez co najmniej okres gwarancji. 

15 Dokumenty • Deklaracja zgodności CE 

16 Wsparcie • Obsługiwane system operacyjne: Microsoft Windows Serwer 
2016 i 2019, VMware vSphere 6.7 oraz 7.0 

17 System Operacyjny • MS Windows Server 2019 Standard (5 CAL) 
(Standard Edition includes up to two (2) virtual instances of the 
operating system environment (VMs / OSEs) ) 

• Licencja musi uwzględniać ilość rdzeni i procesorów 
zainstalowanych w serwerze 

• Polski interfejs 

18 Gwarancja • Min. 36 miesięcy w systemie NBD (Next Buisness Day) 

• Wsparcie techniczne oraz wymiana/naprawa uszkodzonych 
elementów o usuwanie awarii w ramach gwarancji 

 
 
2. Serwer NAS - 1 szt. 
 

Nazwa wymagania Opis 

1 Stan Fabrycznie nowy 

2 Obudowa •  Dedykowana do montażu w szafie rack 19 ’’ 

•  Dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji – np. 
prowadnice, szyny, śruby, okablowanie  

•  Obudowa o max. wysokości 2U  



 

 

3 Procesor/Kontroler • min. AMD Ryzen 7 lub kompatybilny Intel 

• min. 4 rdzeni/8 wątków 

• Kontroler musi być wyposażony w porty PCIe Gen 3 x8 i/lub 
PCIe Gen 3 x4 

• Kontroler musi obługiwać karty graficzne AMD Radeon™ i 
NVIDIA® do przetwarzania wideo lub obsługi funkcji GPU-
passthrough do maszyn wirtualnych 

• Obsługa do 64GB pamięci 

• Macierz musi obsługiwać technologie Tier/Qtier™ oraz 
buforowanie SSD 

• Możliwość dodania pamięci podręcznej M.2 SSD 

• Obsługa standardu iSCSI (IP SAN) 

4 Dostępne porty • min. 2 porty 1GbE (RJ-45) 

• min. 2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC 

• Możliwość instalacji adaptera SAS 
• Możliwość instalacji adaptera 40 GbE 

5 Obsługiwane 
woluminy/RAID/Typy 
dysków 

• Urządzenie musi być wyposażone w conajmniej 12 kieszeni na 
dyski w formacie 3,5” 

• Urządzenie powinno być kompatybilne z dyskami 3.5” SATA, 
2.5 SATA również SSD 

• Obsługa poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single  

• RAID hot spare and global hot spare 

• RAID rebuild speed customization 

• Advanced secure data erase 

• Storage pools 

• Obsługa Snapshots: 

- Volume and LUN snapshots 
- Snapshot Dashboard 
- Snapshot Manager 
- Snapshot cloning 
- Snapshot Vault 
- Snapshot Replica 
- Unified Snapshot Directory 
- Support for Windows Previous Versions (CIFS/SMB) 
- Snapshot Agent for Microsoft Windows and VMware 

vSphere 

6 Dyski • Zainstalowane co najmniej 4 dyski HDD 6TB min 7200 obr./min 

• Zainstalowane co najmniej 4 dyski SSD o pojemności min 500 
GB  

7 Dyski - możliwość 
rozbudowy 

• Możliwość rozbudowy poprzez zakup dodatkowych pólek 
dyskowych 



 

 

8 Funkcjonalność • Technologia QTier i buforowanie SSD 

• Wirtualizacja z  obsługą skalowalnej pamięci masowej 

• Aplikacje kontenerowe 

• Centralne magazynowanie 

• Tworzenie kopi zapasowych 

• Wsparcie dla VMware, Citrix, Veeam 

• Obsługa klientów w systemach Apple Mac OS 10,7 i 
późniejszych, Linux i Unix, Windows stacje robocze i serwery 

• Obłuda systemów plików: (EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, 
and exFAT) 

• TCP/IP: Dual stack (IPv4 and IPv6) 

• Jumbo Frame 

• Virtual switch 

• Network access protection with auto-blocking (SSH, Telnet, 
HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, and AFP) 

• Host access control for shared folders (CIFS/SMB) 

• AES 256-bit folder-based and volume-based encryptions which 
are validated by FIPS 140-2 CAVP (Cryptographic Algorithm 
Validation Program)256-bit external drive encryption (AES) 

• Obsługa wielu użytkowników z importowanie i eksportowaniem, 
obsługa systemu quota, kontrola uprawnieni dla AFP, 
CIFS/SMB, FTP i WebDAV 

• Autentykacja: MS Active Directoory (AD) w trybie klienta i 
kontrolera 

• Autentykacja LDAP klient i serwer 

• Synchronizacja plików pomiędzy wieloma urządzeniami z 
obsługa szyfrowanego połączenia SSL 

• Możliwość synchronizacji wybranych plików i folderrów 

• Obłuda folderów grupowych (Team Folders) do współpracy 
grupowej 

• Monitorowanie systemu: CPU, pamięć, sieć 

• Monitorowanie zasobów dyskowych: volumeny, raid, 
aktywność dysków 

• Monitorowanie zasobów aplikacji uruchomionych 

• Tworzenie dodatkowej przestrzeni wymiany przy użyciu 
dysków SSD (po ich zainstalowaniu) 

• Udostępnianie plików dla systemów: Windows, Mac, Linux/Unix 

• Obsługa Windows ACL 

• Zaawansowane uprawnienia dla katalogów (AFP, CIFS/SMP, 
FTP) 

• Możliwość utworzenia serwera FTP z obsługą SSL/TLS 

• Możliwość montowania i integracji z  internetowymi dyskami 
sieciowymi: Google Drive, Dropbox, Microsoft One Drive, 
HiDrive, Amazon Cloud Drive 

• Możliwości transkodowania materiałów wideo (po 
zainstalowaniu dedykowanej karty graficznej): transkodowanie 
video dla rozdzielczości (240p, 360p,480p,720p, 1080p),  



 

 

  • automatyczne transkodowanie wybranych folderów, wsparcie 
sprzętowe dla transkodowania, możliwość integracji napisów 
do transkodowanego video 

• Obsługa organizacji zdjęć, muzyki oraz materiałów video 
według miniatur, listy, lini czasowej, folderów 

• Wirtualne i inteligentne albumy 

• Kontrola dostępu i udostępnianie albumów 

• Oznaczanie zdjęć za pomocą Textu, kolorów i punktów 

• Montowanie obrazów ISO 

• Tworzenie linków do udostępniania zawartości, również z 
wsparciem hasła oraz datą ważności 

• Wsparcie dla kompresji ZIP i 7z 

• Możliwość streamingu audio video 

• Obsługa DLNA jako serwer 

• Tworzenie lokalnej wyszukiwarki plików obsługującej podgląd 
dla zdjęć, muzyki, plików video, pdf 

• Raportowanie błędów urządzenia, z automatycznym 
zbieraniem systemowych informacji 

• Dedykowane aplikacje do zarządzania urządzeniem oraz 
kolekcjami zdjęć/muzyki/video na urządzenia mobilne 

• Wsparcie dla wirtualizacji z opcją GPU pass-through (przy 
użyciu dedykowanej karty) 

• Wsparcie dla LXC i Docker z repozytorium obrazów 

• Możliwość zwiększania funkcjonalności za pomocą 
dedykowanego App Center 

9 Gwarancja • Min. 36 miesięcy w systemie NBD (Next Buisness Day) 

• Wsparcie techniczne oraz wymiana/naprawa uszkodzonych 
elementów o usuwanie awarii w ramach gwarancji 

 
 
3. Zasilacz UPS - 1 szt. 
 

Nazwa wymagania Opis 

1 Stan Fabrycznie nowy 

2 Moc pozorna • Minimum 3000VA 

3 Moc rzeczywista • Minimum 3000W 

4 Architektura • On-line 

5 Czas przełączenia 0ms 

6 Liczna i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania 

• 8 x IEC320 C13 (10A) 

• 1 x IEC320 C19 (16A) 

7 Typ gniazda wejściowego • 1 x IEC320 C19 (16A) 

8 Czas podtrzymania dla 
obciążenia 100% 

Minimum 2.5 min 



 

 

9 Czas podtrzymania dla 
obciążenia 50% 

Minimum 10 min 

10 Zimny start Tak 

11 Układ AVR (automatyczna 
regulacja napięcia) 

Tak 

12 Port komunikacji RS232, USB, Ethernet (RJ-45) 

13 Zarządzanie • Aplikacja do zarządzania 

• SNMP 

14 Obudowa Rack 2U 

15 Alarm dzwiękowy Tak 

 
 
4. Przełącznik sieciowy - 2 szt. 
 

Nazwa wymagania Opis 

1 Stan Fabrycznie nowy 

2 Ilość portów 10/100/1000 
Base-T  

• Min. 24 szt 

3 Porty typu uplink • Min 4 szt SFP+ 

• Z możliwością pracy jako 10GbE lub 1GbE 

5 Obsługa Jumbo Frame Tak 

6 Przepustowość min. 64 

7 Wielkość tablicy MAC min. 16000 wpisów 

8 Listy kontroli  dostępu 
(ACL) 

Tak 

9 Zarządzanie Ssh/web/snmp 

10 Zakres temperatur (praca) -20C  60C 

11 Pamięć RAM Min 512MB 

12 MBTF  min. 200000 (godzin) 

13 Obudowa Rack 1U 

14 Akcesoria Wraz ze switches należy dostarczyć kompatybilne wkładki Single Mode 
SFP+ 10GbE LC-LC 

15 Zasilanie 100-240V, 50 do 60Hz 

 
 
5. Szafa dystrybucyjna Rack /32U - stojąca/ 1 szt . 
 

Nazwa wymagania Opis 



 

 

1 Stan Fabrycznie nowy 

2 Standard Szafa musi umożliwiać montaż urządzeń aktywnych o rozstawie 19” 

3 Wysokość użytkowa szafy 32U  

(jednostka „U” rack unit wynosi 1,75” - 44,45mm) 

4 Sposób montażu Szafa musi umożliwiać montaż urządzeń aktywnych na słupkach 
nośnych - 2 pary (przód i tył). 
Profile te powinny posiadać wyraźnie oznaczaną numerację 

6 Drzwi przednie • Przeszklone lub perforowane zamykane przynajmniej na 1 zamek 
trzy punktowy,  

• możliwość montażu drzwi prawe/lewe.  

• Szyba musi spełniać normy bezpieczeństwa 

7 Drzwi boczne Pełne, zdejmowalne, zamykane przynajmniej na jeden zamek każde 

8 Drzwi tylne Pełne lub perforowane, zamykane przynajmniej na 1 zamek 

9 Dodatkowe wymagania • Regulowane nóżki i/lub kółka umożliwiające regulację pionu i 
poziomu szafy 

• Przepusty kablowe sufitowy i podłogowy 

• Możliwość montażu panelu wentylacyjnego w górnej ściance w 
fabrycznie dedykowanych miejscach 

• Szafa musi posiadać listwę uziemiającą i link elastyczne (niwelujące 
różnice potencjału) łączące ściany i drzwi szafy 

• Szafę należy wyposażyć w osłony wykończeniowe do przepustów 
kablowych (gumowe lub szczotkowe) 

10 Kolor Czarny 

11 Powłoka lakiernicza Farba proszkowa 

12 Minimalna nośność 600kg 

13 Wymiary • Szerokość 600mm 

• Głębokość 800mm 

• Głębokość montażowa 550mm 

 
 
6. Szafa dystrybucyjna Rack /9U - wisząca/ - 1 szt. 
 

Nazwa wymagania Opis 

1 Stan Fabrycznie nowy 

2 Standard Szafa musi umożliwiać montaż urządzeń aktywnych o rozstawie 19” 

3 Wysokość użytkowa szafy 9U  

(jednostka „U” rack unit wynosi 1,75” - 44,45mm) 

4 Sposób montażu Szafa musi umożliwiać montaż urządzeń aktywnych na słupkach 
nośnych - 2 pary (przód i tył). 
Profile te powinny posiadać wyraźnie oznaczaną numerację 



 

 

6 Drzwi przednie • Przeszklone lub perforowane zamykane przynajmniej na 1 zamek 
trzy punktowy,  

• możliwość montażu drzwi prawe/lewe.  

• Szyba musi spełniać normy bezpieczeństwa 

7 Drzwi boczne Pełne, zdejmowalne, zamykane przynajmniej na jeden zamek każde 

8 Drzwi tylne Pełne lub perforowane, zamykane przynajmniej na 1 zamek 

9 Dodatkowe wymagania • Przepusty kablowe sufitowy i podłogowy 

• Możliwość montażu panelu wentylacyjnego w górnej ściance w 
fabrycznie dedykowanych miejscach 

• Szafa musi posiadać listwę uziemiającą i link elastyczne (niwelujące 
różnice potencjału) łączące ściany i drzwi szafy 

• Szafę należy wyposażyć w osłony wykończeniowe do przepustów 
kablowych (gumowe lub szczotkowe) 

• Szafa musi być 2 sekcyjna - zapewniać łatwą obsługę tylnej sekcji 
szafy 

10 Kolor Czarny 

11 Powłoka lakiernicza Farba proszkowa 

12 Minimalna nośność 60kg 

13 Wymiary • Szerokość 600mm 

• Głębokość 600mm 
 

 
 
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w 
rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.  


