
Specyfikacja 1 – serwer  – 1 szt.  

Komponent  Minimalne wymagania  
Oferowane parametry/ 

wymagane podanie 
modelu i symbolu  

Obudowa  

Obudowa Rack o wysokości max 2U z 
możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5" 
HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn 
umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych  

  

Płyta główna  

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

  

Chipset  
Dedykowany przez producenta procesora do 
pracy w serwerach dwuprocesorowych  

  

Procesor  

Dwa procesory dwunastordzeniowe  klasy x86 

dedykowane do pracy z zaoferowanym 

serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku 

min. 16000 punktów (każdy procesor) w teście 

cpubenchmark.net  
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  

  

Pamięć RAM  

Min. 128GB pamięci RAM  
RDIMM o częstotliwości pracy 2933MHz  
Płyta powinna obsługiwać do min. 256GB, na 

płycie głównej powinno znajdować się 

minimum 16 slotów przeznaczonych dla 

pamięci.  
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory 
Rank Sparing lub Memory Mirror lub  
Lockstep.  

  

Sloty PCI 
Express  

Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 2 sloty 
x16 o prędkości x8 generacji 3 dla kart pełnej 
wysokości  

  

Karta graficzna  
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca 
rozdzielczość min. 1280x1024  

  

Wbudowane 
porty  

min. 2 porty USB 3.0  , 4 porty RJ45 (+ 1 do 
zarządzania), 1 port VGA (na tylnym panelu 
obudowy), min. 1 port RS232.  

  

Interfejsy 
sieciowe  

Cztery zintegrowane na płycie głównej porty 
RJ-45 10GbE + 1 do zarządzania 1 GbE  

  

Kontroler 
dysków  

Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, 
posiadający 2 GB nieulotnej pamięci CACHE, 
możliwe konfiguracje poziomów  
RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.  Minimalny 
transfer 12 Gb/s 

  

Dyski twarde  

12 dysków twardych 4TB 7.2K RPM NLSAS 
12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive 

  

Zasilacze  
Redundantne zasilacze hot-swap o mocy min. 
750W – minimum dwa 

  

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html


 

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

  

Karta 
zarządzająca  

Zainstalowana niezależna od zainstalowanego 

na serwerze systemu operacyjnego 

posiadająca dedykowany port  

RJ-45  Ethernet  umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu 

Web  - zdalne monitorowanie i informowanie o 

statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - 

szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz 

autentykacje i autoryzację użytkownika - 

możliwość podmontowania zdalnych 

wirtualnych  napędów  

- wirtualną konsolę z dostępem do 
myszy, klawiatury  
- wsparcie  dla  IPv6  
- SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, 
SSH  
- integracja  z  Active  Directory  
- wsparcie  dla  dynamic 
 DNS  
- wysyłanie do administratora maila z 
powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej.  

  

Oprogramowanie 
systemu 
operacyjnego  
(OLP,  
Government) - 1 
szt.   

Microsoft Windows Server 2019 Standard  
64-bit OLP lub równoważny do dostarczanego 

serwera. Licencja uprawniająca do 

bezterminowego, nieograniczonego czasowo 
korzystania z oprogramowania; licencja 

umożliwiająca instalację jednej kopii 
oprogramowania na serwerze fizycznym lub 

dwóch kopii oprogramowania w środowisku 

wirtualnym  

  



Gwarancja  

Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w 
miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
końca następnego dnia roboczego  od 
przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania 
awarii w trybie 24/7.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 
9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta serwera 
– dokumenty potwierdzające załączyć  do 
 oferty.  
Oświadczenie producenta serwera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 
 

  

 

Certyfikaty  

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z 

normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 w roku  

2018/2019. Serwer musi być produkowany 
seryjnie. Serwer musi posiadać deklarację CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście 
Windows Server Catalog i posiadać status 
„Certified for Windows” dla systemów Windows 
Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft 
Windows 2012/2012R2/2016/2019.  

  

Dokumentacja  

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.  
  

  

 


