
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

 

PAKIET 1 – minimalna gwarancja 36 miesięcy 
 

I Opis  

W pomieszczeniu CPD należy zainstalować i skonfigurować na systemie macierzowym zgodnie z 

wcześniej przygotowanym projektem wykonawczym platformę wirtualizacji opartą o Hyper-V 

Server. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej 

dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez 

administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z 

zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 

Instalacja: 

1.  Montaż sprzętu wraz z  dostarczonym  przez wykonawcę okablowaniem niezbędnym do jego  

uruchomienia. 

2.  Instalacja sprzętu w szafie rack, podłączenie okablowania oraz zasilania. 

3.   Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware) na wszystkich urządzeniach zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

4.  Ustalenie produkcyjnej i zarządzającej adresacji IP na wszystkich urządzeniach. 

5. Konfiguracja switchy w trybie wysokiej dostępności 

6.  Konfiguracja przestrzeni dyskowej i mapowanie zasobów do serwerów. 

7.  Instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji  w klastrze niezawodnościowym 

8.  Instalacja zwirtualizowanych systemów operacyjnych dziedzinowych (Linux Centos, 

Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 10) 

9. Testy działania funkcjonalności skonfigurowanych w punkcie 7. 

10. Migracja oprogramowania dziedzinowego na nowy klaster niezawodnościowy 

11. Szkolenie administratorów z zakresu wykonanych prac. 

 

II    Serwer z oprogramowaniem – 2 szt. 

 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

Obudowa Maksymalnie 6U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 

Procesor 

 

Minimum dwa procesory minimum dziesieciordzeniowe, osiągające (z 

zaoferowanym serwerem) minimum SPECint_rate2006 = 1080 punktów 

Wynik testu musi być publikowany na stronie spec.org 

Liczba procesorów Minimum 2 

Pamięć operacyjna Minimum 256 GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 

1TB 

Sloty rozszerzeń Serwer musi posiadać w standardzie minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 

3 działające z prędkością x8 (bus width) 



 

 

Dysk twardy Zainstalowane 2 dyski typu SSD 2,5” min 240 GB 

Interfejsy FC    min. 2 karty o prędkości minimum 16Gb/s. lub min. jedną kartę dwuportową  

16Gb FC 

Interfejsy sieciowe Minimum 2 portów Ethernet 10GbE oraz 2 portów Ethernet 1GbE - z funkcją 

Wake-On-LAN, RJ45  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 

 

Porty 

Konsola 

Min 4 x USB 3.0 (w tym min jeden wewnętrzny). 

konsola zarządzająca powinna działać bazując na HTML5 (bez konieczności 

instalacji wtyczek Flash). Razem z serwerem należy dostarczyć komputer 

przenośny o parametrach: Win Pro, min. i5, 16GB RAM, SSD min. 500GB, 

waga max 3 kg, czas pracy na bateriach min. 4 godziny 

Zasilacz Minimum 2 szt Hot-plug, redundantne 

Chłodzenie 

Okablowanie 

Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 

Okablowanie niezbędne do uruchomienia platformy wirtualizacji 

 

  

Wsparcie dla Systemów 

Operacyjnych i 

Systemów 

Wirtualizacyjnych 

Microsoft Windows Server min. w wersji 2019 

Microsoft Hyper-V Server 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

VMware 

 

Pochodzenie Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami 

producenta serwera lub być przez niego certyfikowane Oferent zobowiązany 

jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną 

oferowanego sprzętu. Serwer musi posiadać aktualne wsparcie producenta w 

zakresie aktualizacji oprogramowania BIOS. 

Gwarancja 3 lata w miejscu instalacji ze wsparciem 9x5xNBD 

 

 

III     Macierz 

 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

 

Obudowa Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19”, o wysokość 

maksymalnie 4U. 

Pojemność Przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą min 5 dysków w technologii SSD 

SAS 2,5” o pojemności co najmniej 960GB oraz min 20 dysków 1,2 TB SAS 

2,5” o prędkości obrotowej min. 10k obr/min.  

Rozbudowa Możliwość rozbudowy oferowanego modelu macierzy (bez wymiany 

kontrolerów macierzy, bez potrzeby dokupienia dodatkowych licencji 

oprogramowania macierzy) do co najmniej 200 dysków twardych. Możliwości 

budowania puli dyskowych (disk pool) oraz funkcjonalności tieringu 

Sposób zabezpieczenia danych 

Macierz powinna obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1lub RAID3, 

RAID5, RAID6, RAID10. 

Zabezpieczenie dyskami spare  

Możliwość definiowania dysków lub przestrzeni spare 



 

 

Pamięć cache  Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci cache 16GB (8GB w każdym 

kontrolerze). Musi istnieć możliwość zwiększenia pamięci cache dla odczytów 

za pomocą dysków SSD 

Interfejsy zewnętrzne  

Każdy kontroler musi posiadać co najmniej 4 zewnętrzne interfejsy FC o 

prędkości minimum 16Gb/s. w sumie macierz musi posiadać 8 portów 16GB 

sf 

Interfejsy wewnętrzne  

Interfejsy SAS o prędkości min. 6Gb/s, umożliwiające podłączenie wszystkich 

półek dyskowych dla maksymalnej konfiguracji macierzy. 

Okablowanie  Okablowanie niezbędne do uruchomienia platformy wirtualizacji 

Serwisowalność i redundancja 

Wymiana elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, a w szczególności takich, 

jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. 

Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do 

danych. Pełna redundancja macierzy, w szczególności zdublowanie 

kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. 

Możliwość zdalnego zarządzania macierzą. 

Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową 

dysponującą certyfikatem ISO 9001. 

 

  

Gwarancja  3 lata w miejscu instalacji ze wsparciem 9x5xNBD 

 

 

IV     UPS 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

 

Obudowa   Maksymalna wysokość Zasilacza awaryjnego  2U, maksymalna wysokość 

wraz z dodatkowym modułem bateryjnym 4U, dostarczona wraz ze 

wszystkimi elementami do montażu w szafie przemysłowej 19" 

Właściwości  Minimalna moc pozorna 3000 VA. Minimalna moc rzeczywista 2700 W. 

Gniazda wyjścia/output: Minimum 6 gniazd typu IEC320-C13, Minimum 1 

gniazda typu IEC320-C19. Ups powinien mieć minimum dwie grupy zasilania. 

Napięcie wyjściowe : 230 V. Maksymalny amperaż wejścia- min 16A . 

Częstotliwość wejścia 50/60 Hz +/- 3Hz. Baterie bezobsługowe typu hot-swap. 

Sygnalizacja optyczno akustyczna. Wbudowany wyświetlacz LCD 

wspomagający lokalne zarządzanie zasilaczem. Wyświetlacz LCD 

wspomagający zarządzanie UPS’em z odczytem parametrów:  elektrycznych 

wejścia/wyjścia, ampery, woltaż, zużycie prądu, wydajność,  komunikatów o 

stanie pracy UPS. Możliwość podłączenia minimum 4szt dodatkowych 

modułów baterii maksymalnie 2U każdy (wymagane dostarczenie 1 

dodatkowego modułu). Minimalny czas podtrzymania dla obciążenia 80% 

powinien wynosić min 20 minut 

Komunikacja  Dołączone oprogramowanie zarządzające. Port RJ45,do zdalnego zarządzania 

UPS’em poprzez sieć LAN 

Okablowanie  Okablowanie niezbędne do uruchomienia platformy wirtualizacji 



 

 

Gwarancja  3 lata w miejscu instalacji ze wsparciem 9x5xNBD 

 

V     SWITCH - 2 szt 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

 

Porty 48 porty Ethernet 10/100/1000, min. 4 porty 10Ge SFP+, 4 porty 40Ge SFP+ 

Warstwa Layer 3 

Zasilanie Redundantne zasilanie 

Inne funkcje Możliwość łączenia przełączników w stos (min. 2x40Gb, karta/kabel w 

zestawie) 

Okablowanie  Okablowanie niezbędne do uruchomienia platformy wirtualizacji 

Gwarancja  3 lata w miejscu instalacji ze wsparciem 9x5xNBD 

 

 

VI     Oprogramowanie 

 

Nazwa Rodzaj 

 

Wariant 1   4 licencje MS Windows 2019 Standard 

    100 licencji Microsoft Windows Server 2019 Device CAL, 

    3 licencje Microsoft Windows 10 Pro box 

 

Wariant 2   Model abonamentowy w ramach programu SPLA,   

    Licencja dla 4 maszyn wirtualnych, 

    3 licencje Microsoft Windows 10 Pro BOX 

 

 

VII     Utrzymanie sprawności infrastruktury 

Wykonawca zapewni utrzymanie sprawności w/w infrastruktury oraz posiadanego przez 

zamawiającego UTM Fortigate 100e w zakresie przekraczającym zakres gwarancyjny (dodatkowa 

konfiguracja, wsparcie w razie awarii, dodawanie i usuwanie oprogramowania, szkolenia itp). 

Wykonawca określi stawkę godzinową netto za takie usługi.  

 

 

 

PAKIET 2 – minimalna gwarancja 12 miesięcy 

 

 

VIII      

           Komputery All in One - 18 sztuk 

Procesor min. i5, pamięć RAM min. 8GB,  Monitor min. 22” dotykowy Windows 10 Pro, dysk SSD 

min. 240GB, Montaż VESA.  



 

 

 

IX     Komputery - 20 sztuk 

Procesor min. i3 4 generacja, pamięć RAM min. 4GB, Windows 10 Pro, dysk SSD min. 240GB, 

obudowa desktop.  

 

X   Komputery miniPC - 19 sztuk 

Procesor min. i3, pamięć RAM min. 4GB, Windows 10 Pro, dysk SSD min. 240GB, obudowa desktop 

o wymiarach max 26x26x7 cm. Waga max 4kg 

 

XI      

             Monitory – 23 sztuk 

Założenia: min. 22”, min. 1920x1080, montaż VESA. Wejścia: D-sub, HDMI, DVI. Kabel D-sub, 

kabel DVI.  

            Monitory – 2 sztuki 

Założenia: min. 24”, min. 1920x1080, montaż VESA. Wejścia: D-sub, HDMI, DVI. Kabel D-sub, 

kabel DVI. 

XII     Klawiatura USB - 21 sztuk 

             Klawiatura bezprzewodowa interfejs USB 2,4 GHz PANEL DOTYKOWY- 19 sztuk  

XIII     Myszka USB – 21 sztuk 

XIV     UPS stanowiskowe – 30 sztuk 

Parametry: Moc pozorna min 600VA, czas podtrzymania dla 30% obciążenia min. 5 minut. Łącze 

USB + kabel USB do połączenia z komputerem, oprogramowanie dla systemów: Windows 7 pro, 

Windows 10 pro do bezpiecznego wyłączenia komputera przy braku zasilania sieciowego. 

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości/ rodzaju zamawianego sprzętu, 

również na etapie rozstrzygnięcia postępowania.  


