
Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

                                        SPECYFIKACJA ILO ŚCIOWO-JAKO ŚCIOWA 
 
 
Serwer bazy danych – uzupełnienie do istniejącego serwera domeny opartego o Windows 
Server z podstawowymi aplikacjami urzędu opartymi na MSSQL. Konieczność stosowania 
rozwiązań serwerowych Microsoft. 
    
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 
 

Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do 
zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do 
mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych 

spełnia / nie spełnia* 

Procesor, 
SPECint 

Zainstalowane 2 procesory, osiągające w oferowanym 
serwerze wynik > 400 pkt. w konfiguracji 
dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006.  
Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego 
osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org 

spełnia / nie spełnia* 

Pamięć Pamięć musi posiadać następujące cechy: ECC, Advanced 
ECC, memory rank sparing. Obsługa do 768GB pamięci 
RAM.W dostarczanym serwerze musi być zainstalowane 
minimum 32GB RAM. 

spełnia / nie spełnia* 

Napędy Napęd DVD, Napęd RDX spełnia / nie spełnia* 

USB 7 złącz USB spełnia / nie spełnia* 
Porty sieciowe 4 zintegrowane na płycie głównej porty ethernetowe 1Gb spełnia / nie spełnia* 

Zasilacze 2 zasilacze o poborze mocy maksymalnie 550W każdy, 
posiadające hot-plug 

spełnia / nie spełnia* 

Dyski Możliwość instalacji dysków w technologii SAS. 
Zainstalowane minimum 8 dysków 300GB 10K 6Gbps 
SAS Hot-Swap 

spełnia / nie spełnia* 

Kontroler 
dysków 

Odpowiedni dla dysków kontroler macierzowy, 
umożliwiający konfigurację dysków  
w RAID 0/1/10/5/50 z pamięcią cache min. 512MB i 
podtrzymaniem bateryjnym 

spełnia / nie spełnia* 

Dysk NAS do 
szafy 19’’ 
[3 sztuki] 

Dysk sieciowy z przestrzenią zarządzaną przez serwer o 
pojemności min 12TB: 

• Procesor posiadający wynik na 
http://www.cpubenchmark.net „Average CPU 
Mark”  nie mniejszy niż 6000 

• Min. 8 kieszeni / dyski hotplug SATA III – z 
zainstalowanymi dyskami, 

spełnia / nie spełnia* 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

% Kwota 
(zł) 

………….. 
 
 

1      



• 4 porty sieciowe 1Gbit/s, możliwa nadmiarowość -
trunking, 

• Dyski pracują w  w RAID5, 
• RAM min. 2GB 
• Udostępnienie plików CIFS/SMB, 
• Uwierzytelnienie poprzez Active Directory, 
• Zarządzanie https, 
• Szyfrowanie danych algorytmem AES-256, 
• Zestaw do montażu na szynie w szafie 19’’ 

Partycja 
systemowa 

Podział przestrzeni dyskowej w Windows Server: 500GB 
– partycja systemowa, reszta wolne 

spełnia / nie spełnia* 

Wsparcie do 
zarządzania 
serwerem 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego 
zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, 
wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych 
serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera 
niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu 
OS). Serwer musi posiadać możliwość przejęcia zdalnej 
konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD 
i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów 
operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta 
zainstalowana w gnieździe PCI. Np.: HP iLO. 

spełnia / nie spełnia* 

System 
operacyjny 

Zainstalowany MSWindowsServer2012Standard x64, lub 
nowszy  

spełnia / nie spełnia* 

Serwer baz 
danych 

MSSQLServer2012 Standard x64 lub nowszy 
spełnia / nie spełnia* 

Licencje 
połączeniowe 

Licencje na połączenia do serwerów Microsoft [Windows 
Server oraz SQL Server] na 75 komputerów OPEN 
GOVERNMENT CAL DEV 

spełnia / nie spełnia* 

Szkolenie dla 
informatyka 

Z zakresu baz danych MS SQL: MS 20461, lub MS 20462 
do wykorzystania przez rok od podpisania umowy 

spełnia / nie spełnia* 

UPS • o mocy wyjściowej min 900W,  
• 6 gniazd z podtrzymaniem, 
• wyposażenia do instalacji w szafie 19’’ 

[szyny,śruby] 
• napięcie wyjściowe 230V 
• podtrzymanie przy pełnym obciążeniu min. 5

minut 
• zarządzanie przez USB dla Windows Server 
• panel LCD informujący o stanie 

spełnia / nie spełnia* 

Gwarancja [Dotyczy całego serwera] Gwarancja serwisu producenta: 
o minimum 3 lata, 
o Reakcja w następny dzień roboczy, 
o Naprawy – u zamawiającego, 
o Możliwość zgłoszeń awarii 24/7 na e-mail, 

lub telefon na terenie Polski, 
o Dokumentacja w języku polskim, 
o Wsparcie techniczne dla produktów 

zainstalowanych Microsoft 

spełnia / nie spełnia* 

 (*niepotrzebne skreślić) 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                      lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


