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Załącznik nr 3B do SWZ 
 

 
Część 2 – SERWERY i UPS-y 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Równoważność 
 
1. W punktach, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania innych wykonawców, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, pod warunkiem, że będą one 
spełniały minimalne parametry funkcjonalne i techniczne opisane w SWZ i w żadnym punkcie nie obniżą 
parametrów przedmiotu zamówienia określonych w SWZ. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia lub funkcjonalności równoważne, zobowiązany jest 
wykonać na własny koszt i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń i 
funkcjonalności i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń i funkcjonalności opisanych w SWZ, 
ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy. 

3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia lub funkcjonalności muszą: 
a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
b. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być dołączony do oferty i musi być na tyle 
szczegółowy, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich 
parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia lub funkcjonalności są 
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

 
Wymagania ogólne  

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najpóźniej 6 miesięcy 
przed dostawą, muszą również pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski 
(wymagane oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg, dostarczane na wezwanie 
Zamawiającego). 

2. Elementy, z których zbudowane będą urządzenia, muszą być produktami producenta tego urządzenia lub 
być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dostarczane na wezwanie 
Zamawiającego). 

3. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, muszą posiadać m.in. 
certyfikaty CE. 

4. Wykonawca dostarczy wszystkie elementy i licencje niezbędne do prawidłowego działania danego 
urządzenia, jak również do połączenia z innymi urządzeniami objętymi zamówieniem w celu uzyskania 
optymalnej konfiguracji oraz umożliwiające montaż w szafie Rack 19". 

5. Wszystkie elementy zamówienia w momencie zakupu muszą być gotowe do pracy. Wykonawca dostarczy 
wszystkie wymagane sterowniki. 

6. Urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta. Celem potwierdzenia spełnienia powyższych 
warunków wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia. 

7. Urządzenia powinny mieć zainstalowane najnowsze oprogramowanie rekomendowane przez producenta 
 

 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta sprzętu. 
 
 

Lp. Nazwa, rodzaj Wymagania minimalne Liczba 
Sztuk 

1 Serwer Obudowa - Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością 
instalacji do 12 dysków 3.5" z przodu oraz 2 dyski 3,5” z tyłu, wraz z 
kompletem wysuwanych szyn z organizerem okablowania 
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umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów 
serwisowych. Obudowa wyposażona w zamykany panel przedni. 
 
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 - zainstalowane dwa procesory maksimum ośmio-rdzeniowe 
klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. 
Umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 83 punktów w teście SPECrate 
2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch 
procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony 
potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. 
Zamawiający planuje instalację na serwerze oprogramowania 
Microsoft Windows Server 2019 Standard PL (16 core). 
 
RAM – minimum 128GB DDR4 RDIMM. Pojemność zastosowanych 
kości pamięci RAM minimum 32 GB. Minimum 16 slotów do montażu 
pamięci RAM. 
 
Gniazda PCI - minimum 2 sloty PCIe 
 
Interfejsy sieciowe: 
- minimum dwa porty typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45, 
- minimum dwa porty typu 10 GbE SFP+ lowprofile 
 
Dyski twarde - Możliwość instalacji dysków SAS, SATA. 
Minimum dwa dyski 480GB SATA SSD 6Gbps Read Intensive lub lepszy. 
Minimum sześć dysków 8TB SATA 6Gbps. 
 
Sprzętowy kontroler RAID – SAS 12Gb, minimum obsługa RAID 0,1, 5, 6 
 
Wbudowane porty - minimum 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 
port RJ45 zarządzania, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, 
drugi na tylnym), min. 1 port RS232. 
 
Video - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie 
rozdzielczości min. 1920x1080 
 
Wentylatory – Redundantne 
 
Zasilacze - Redundantne, Hot-Plug minimum 750W. 
 
Bezpieczeństwo - moduł TPM.  
 
Diagnostyka - panel LCD lub zestaw diod sygnalizacyjnych. 
 
Rozwiązanie do zdalnego zarządzania, musi umożliwiać monitorowanie 
parametrów serwera, dostępne poprzez złącze RJ45 i protokół 
Ethernet, w tym możliwość podglądu stanu konsoli serwera w trybie 
graficznym. 
 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 
oraz ISO-14001. 
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Oferowane urządzenie powinno być objęte co najmniej 5-letnim 
wsparciem producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu 
instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Dopuszcza się wsparcie 
przez autoryzowany serwis wskazany przez producenta serwera. 
 
W okresie opieki wymagany jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny 
dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz 
dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. 
 
W przypadku uszkodzenia dysków wymagane jest pozostawienia ich w 
siedzibie Zamawiającego. Wymagane jest oświadczenie od producenta 
serwera potwierdzające uruchomienie usługi pozostawienia 
uszkodzonych dysków. 
 
Dodatkowe wyposażenie: 2 szt. DAC SFP+ to SFP+ 10Gb 5m. 
 
Wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server LTSC 
z Hyper-V 

2 Router Pamięć RAM: min. 1 GB 
Pamięć wbudowana: min. 128 MB 
Interfejs sieciowy: min. 13 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 
Mb/s 
Ethernet bypass: Ethernet 11/12 
Slot MicroSD 
Port serial RS232 
Wejście zasilania: 2x IEC (komputerowy) 100 - 240 V 
Wtyk DC: Wejście 20 - 57 V 
Wejście PoE: Pasywne lub PoE+ 802.3at 20 - 57 V DC 
Redundantne źródła zasilania 
Maksymalny pobór mocy: max. 25 W 
Beeper 
Monitorowanie napięcia 
Monitorowanie temperatury PCB 
Monitorowanie prądu 
Sprzętowe szyfrowanie IPSec 
Wysokość 1U 
Montaż w szafie RACK 

2 

3 UPS nr 1 z dołączonym 
modułem bateryjnym 
oraz karta zarządzającą 

Minimalne wymagania dotyczące UPS-a: 
Zasilanie jednofazowe - napięcie wejściowe: 230 V 
Moc pozorna: 10000 VA 
Moc: 10000 W 
Napięcie wyjściowe: 230 V 
Poziom hałasu: max.  60 dB 
Minimalny czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 2 min 
Minimalny czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 8 min 
Czas ładowania baterii: max 3 h 
Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 1.0 Baterie:
 min. 16 x 12V/9Ah 
 
Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania poprzez dołączanie 
modułu bateryjnego 
 
Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymagający 
instalacji sterowników 
 
Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, 
Windows 7, Windows 8, Windows 10  
 

1 
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Parametry modułu bateryjnego: 
Pojemność baterii: minimum 9 Ah 
Żywotność baterii: minimum 5 lat 
Liczba w zestawie: minimum 32 szt. 
Napięcie baterii: 12 V 
Możliwość rozbudowania o kolejne moduły baterii 
 
Karta zarządzająca: 
 
Pozwala na kontrolę i monitorowanie wielu zasilaczy UPS przez sieć 
lokalną lub internet 
 
Wykresy danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, 
poziom obciążenia, poziom baterii) 
 
Dane historyczne przechowywane w logach centralnej bazy danych PC 
 
Zdalne zarządzanie zabezpieczone hasłem dostępu 
 
Dostarczone urządzenie stanowi całość pochodzącą od jednego 
producenta i będzie serwisowane przez autoryzowany serwis 
producenta ze wsparciem na 2 lata w dni robocze. 

4 UPS nr 2 Minimalna moc 2700 W/3000 VA, zasilanie jednofazowe 230V, 
napięcie wyjściowe 230V. 
 
Obudowa typu RACK możliwość zamontowania w szafie. 
 
Wysokość w szafie - 2U 
 
Minimum 8 gniazd wyjściowych IEC 320 C13. 
 
Minimum 1 gniazdo wyjściowe IEC 320 C19. 
 
Minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 2700W - 6 min. 
 
Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania poprzez dołączanie 
kolejnych modułów bateryjnych 
 
Wyświetlacz LCD lub diody informujące o stanie obciążenia i stanie 
naładowania akumulatorów 
 
Monitorowanie bieżących parametrów pracy urządzenia (napięcia 
wejściowe i wyjściowe, obciążenie, tryb pracy, temperatura) 
 
Port zarządzania Ethernet 100 Mbps RJ45, dostęp do konsoli oraz 
monitorowanie przez WWW z LAN. 
 
Dostarczone urządzenie stanowi całość pochodzącą od jednego 
producenta i będzie serwisowane przez autoryzowany serwis 
producenta ze wsparciem na 2 lata w dni robocze, z reakcją najpóźniej 
następnego dnia roboczego. 

1 

5 Pamięć RAM do 
serwerów 

Zamawiający posiada: trzy serwery DELL PowerEdge R630, o numerach 
seryjnych DD4TBB2, DD6YBB2, DD5SBB2, posiadają aktywny serwis 
producenta.   
  
Rozbudowa w zakresie:   

1) Pamięć RAM: 8 x 16GB RDIMM 2400MHz 
2) Pamięć RAM: 16 x 32GB RDIMM 2666MHz   

1 
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Pamięć musi być fabrycznie nowa, pochodzić z oficjalnej polskiej  
dystrybucji oraz być kompatybilna z obecnie zamontowanymi  
kościami pamięci. 

6 Moduł bateryjny do  
UPS-a 

Zamawiający posiada: dwa UPS-y APC Smart-UPS X 3000 SKU: 
FJX3000RMHV2UNC o numerach seryjnych  AS1527140367 oraz 
AS1527140542  
 
Nowy moduł bateryjny do UPS-a o numerze seryjnym AS1527140367 – 
1 szt.  
 
Nowy moduł bateryjny do UPS-a o numerze seryjnym AS1527140542 – 
1 szt.  
 
Moduły bateryjne muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z oficjalnej 
polskiej  dystrybucji, bezpośrednio od producenta (wymagane 
zaświadczenie) oraz być kompatybilne z APC Smart-UPS X 3000 SKU: 
FJX3000RMHV2UNC o numerach seryjnych  AS1527140367 oraz 
AS1527140542 
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7 Wkładka  
światłowodowa 

Zamawiający posiada: przełączniki sieciowy Dell Networking z serii 
N1500 oraz N3000  
  
Rozbudowa w zakresie:  
1) Wkładka SFP+, 10GbE, SR, 850nm, MultiMode, LC  
  
Wkładki muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z oficjalnej polskiej  
dystrybucji i bezpośrednio od producenta przełącznika (wymagane  
zaświadczenie). Wkładki powinny być kompatybilne z przełącznikami 
Dell Networking z serii N1500 oraz N3000 

6 

 
 
 


