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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 

Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 

Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

Załącznik nr 13 do SIWZ 

 
PAKIET 3  (SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE dla WSZN  Opole) 

Szczegółowy opis wymagań technicznych 
Wszystkie podane parametry sprzętu i oprogramowania są parametrami minimalnymi. 

 
Pozycja 1. Czytnik OCR – 2 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Parametry techniczne OCR Combo Scan, Przystosowany do współpracy z aplikacjami medycznymi 

2.  Sensor CCD 24 bit/pixels-RGB, 8 bit/pixels (podczerwień) 450 DPI  

3.  Przechwytywanie obrazu :  w świetle białym i podczerwonym  

4.  Odczyt :  strefy MRZ z dowodu osobistego i paszportu  

5.  

  

strefy VIZ z dowodu osobistego oraz prawo jazdy  

kodów kreskowych ( 1D i 2D ) 

ICAO 9303 

6.  SDK C/C++, C#, Visual Basic6.0, VB.NET, Delphi, Java,  

7.  Obsługiwane systemy 
operacyjne : Windows 7 (32/64 bit) 

  

Windows Vista (32/64 bit) 

Windows XP (32/64 bit) 

Windows 2003 (32/64 bit) 

Windows 2000  

Linux 

8.  Obudowa  plastik ABS 

9.  Budowa brak części ruchomych  

10.  Okno skanowania 4 mm szkło hartowane  

11.  Interfejs USB 

12.  Zabezpieczenia Gniazdo Kensington 

13.  Wymiary 150 mm x 125 mm x 65 mm 
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14.  Zasilanie  przez USB 

15.  Gwarancja minimum 12 miesięcy gwarancji producenta 

 
  

Pozycja 2. Tablet – 20 szt. 
 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Procesor częstotliwość taktowania minimum 1,6 GHz, liczba rdzeni minimum 2, 
architektura ARM, 

2.  Pamięć RAM minimum 1 GB 

3.  Pamięć wbudowana min. 16 GB 

4.  Ekran ekran dotykowy, pojemnościowy nie mniejszy niż 10” o rozdzielczości min. 1280 x 
800 

5.  Czytnik kart pamięci microSD, SD, SDHC (do wyboru jeden z wymienionych), obsługiwane karty o 
pojemności przynajmniej 16 GB 

6.  USB USB, miniUSB lub microUSB (do wyboru jeden z wymienionych), standard 2.0 lub 
wyższy, 

7.  Komunikacja 
bezprzewodowa 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 3.0 lub wyższy, wbudowany moduł 
GPS 

8.  Kamera wbudowane dwie kamery: tył min. 3 Mpix, przód umożliwiająca wideo rozmowy 

9.  Bateria bateria o pojemności minimum 6000 mAh, 
 

10.  Obsługiwane typy plików możliwość przeglądania oraz edycji dokumentów z rodziny Microsoft Office oraz 
Open Office, przeglądania dokumentów w formacie PDF oraz obsługa 
popularnych typów plików multimedialnych 

11.  System operacyjny polska wersja językowa, system z możliwością samodzielnego instalowania 
aplikacji pobieranych z dedykowanych serwisów 

12.  Waga max. 600g, 

13.  Minimalna zawartość 
zestawu 

tablet, etui zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem, ładowarka sieciowa, 
kabel USB, 

14.  Gwarancja minimum 24 miesiące gwarancji producenta 

 
Pozycja 3. Serwer HTTP – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 

1.  Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz 
z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-
Plug. 
Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio 
lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym 

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

4.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w 
układach dwuprocesorowych umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 6235 w 
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teście PassMark - CPU Mark Multiple CPU Systems 

5.  RAM 32GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać 
do 768GB pamięci DDR3. 

6.  Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep  

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 

8.  Gniazda PCI Minimum 3 x PCI-Express trzeciej generacji. 

9.  Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 
oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z 
dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów 
udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet 
SFP+ 

10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 4 dyski 300GB 10K RPM SAS  

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej 
pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Porty 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu 
obudowy i jeden wewnętrzny, VGA, 1 port szeregowy 

13.  Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

14.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Min. Zasilacze, wentylatory 

15.  Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

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

17.  Diagnostyka Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. 

18.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 
 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 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 
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 zainstalowana  dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 

 

19.  Inne Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o 
pojemności min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy 
redundantnymi kartami SD. 

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Deklaracja 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. 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji 
sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji 
przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
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. Zamawiający będzie wymagał 
oświadczenia przy podpisaniu umowy.  
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja 
użytkownika 

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. 

 
 

Pozycja 4. Serwer Aplikacyjny – 2 szt. 
 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz 
z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-
Plug. 
Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio 
lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym 

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

4.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach 
dwuprocesorowych umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 8012 w teście PassMark - 
CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

5.  RAM 32GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać 
do 768GB pamięci DDR3. 

6.  Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep  

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 
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8.  Gniazda PCI Minimum  3 x PCI-Express trzeciej generacji. 

9.  Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 
oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z 
dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów 
udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet 
SFP+ 

10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 4 dyski 300GB 10k RPM SAS   

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej 
pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Porty 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu 
obudowy i jeden wewnętrzny, VGA, 1 port szeregowy 

13.  Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

14.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Min. Zasilacze, wentylatory 

15.  Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

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

17.  Diagnostyka Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. 

18.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 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 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 zainstalowana  dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 

19.  Inne Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o 
pojemności min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy 
redundantnymi kartami SD. 

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
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posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 
2008 R2 x64, x64, x86. 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji 
sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji 
przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
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. Zamawiający będzie wymagał 
oświadczenia przy podpisaniu umowy. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja 
użytkownika 

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. 

 
Pozycja 5. Serwer Bazodanowy – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Obudowa Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 
2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde 
przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

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

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

4.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w 
układach dwuprocesorowych umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 8875 w 
teście PassMark - CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

5.  RAM 32 GB pamięci RAM LV RDIMM o czestotliwości pracy 1333MHz 
płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, 
Lockstep 

6.  Sloty PCI Express Min. 3 sloty x16 generacji 3 o predkosci x8 LowProfile, min. 2 sloty x16 generacji 
3 o prędkości x8 , min. 1 slot x16 generacji 3 pełnej długości i wysokości, min. 1 
slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości 

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 

8.  Interfejsy sieciowe Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-
Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 4 porty typu 
Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI 
boot lub  udostępniajacych 2 porty 1 GbE Base-T oraz dwóch portów 10GbE. 

9.  Wewnetrzny moduł SD Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD 
oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi 
kartami SD. 
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10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalwoanych 11 dysków twardych o pojemności 300GB SAS 10k RPM 

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej 
pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Zewnętrzny kontroler Zainstalowany kontroler zewnętrzny SAS 6Gbps 

13.  Porty min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 

14.  Video Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

15.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

16.  Zasilacze Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy 
 

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

18.  Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 
temperaturze. 

19.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 
 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 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 wbudowana karta VFlash min. 8GB  

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 
Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji 
sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji 
przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
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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. Zamawiający będzie wymagał 
oświadczenia przy podpisaniu umowy. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja 
użytkownika 

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. 

 
Pozycja 6. Serwer Hurtowni Danych  – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz 
z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-
Plug. 
Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio 
lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym 

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

4.  Procesor Jeden procesor dedykowane do pracy w serwerach umożliwiające osiągnięcie wyniku 
min. 3496 w teście PassMark - CPU Mark 
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

5.  RAM 12GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać 
do 768GB pamięci DDR3. 

6.  Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep  

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 

8.  Gniazda PCI Minimum 2 x PCI-Express trzeciej generacji. 

9.  Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 
oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z 
dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów 
udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet 
SFP+ 

10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 5 dysków 300GB 10K RPM SAS  

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej 
pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Porty 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu 
obudowy i jeden wewnętrzny, VGA, 1 port szeregowy 

13.  Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

14.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Min. Zasilacze, wentylatory 

15.  Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 
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16.  Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą 
zarządzającą. 

17.  Diagnostyka Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. 

18.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 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 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 zainstalowana  dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 

19.  Inne Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o 
pojemności min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy 
redundantnymi kartami SD. 

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Deklaracja 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. 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji 
sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji 
przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
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. Zamawiający będzie wymagał 
oświadczenia przy podpisaniu umowy. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
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lub jego przedstawiciela. 

 
Pozycja 7. Rozbudowa oprogramowania** do backup* lub równoważnego – 1 szt. 

 
Rozbudowa istniejącego systemu Symantec Backup Exec 2012 o następujące funkcjonalności: 
 

1. Dwie (2) licencje ** Agent for VMware and Hyper-V ze wsparciem na 36 miesięcy (poziom Basic) 

2. Opcja deduplikacji dla istniejącego media serwera (Deduplication Option) ze wsparciem na 36 miesięcy 

(poziom Basic) 

3. Opcja archiwizacji 100 skrzynek pocztowych Exchange (Exchange Mailbox Archiving Option) ze 

wsparciem na 36 miesięcy (poziom Basic) 

4. Odnowienie wsparcia dla poniższych istniejących komponentów na 36 miesięcy (poziom Basic) 

a. Serwer Backup Exec 2012 

b. Trzy (3) Agent for Applications and Databases 

c. Pięć (5) Agent for Windows 

**- licencja na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia 

 

*Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania równoważnego. W przypadku zaproponowania rozwiązania 
równoważnego Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe, konfiguracyjne oraz inne, które 
będą wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów w pracy szpitala, 
muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym. Prace będą wykonywane w godzinach 
popołudniowych lub w weekend. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego Zamawiający 
wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z zaproponowanego oprogramowania. Szkolenie musi być 
przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta równoważnego oprogramowania ośrodku szkoleniowym, 
przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń oraz zakres 
szkoleń musi umożliwiać Kupującemu swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania. Koszty szkolenia 
należy wliczyć do ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
Gwarancja na oprogramowanie – min. 12 m-cy. 
 

 
Pozycja 8.Oprogramowanie typu  Microsoft Windows Serwer 2012 lub równoważne*– 4 szt. 

 

3 x Windows Serwer w wersji goverment MOLP, 64 Bit, umożliwiający pracę na dwóch procesorach fizycznych 
oraz możliwość uruchomienia dwóch maszyn wirtualnych, w polskiej wersji językowej z 100 licencjami** 
umożliwiającymi podłączenie 100 stacji roboczych (100 x device cal),  
1 x Windows Server w wersji goverment MOLP, 64 Bit, umożliwiający pracę na dwóch procesorach fizycznych 
oraz możliwość uruchomienia nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, w polskiej wersji językowej 
**- licencja na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia 
 
Gwarancja na oprogramowanie – min. 12 m-cy. 

 

*Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnego systemu operacyjnego który posiada wszystkie 
funkcjonalności w/w systemu oraz będzie zapewniał pełną funkcjonalność i kompatybilność z stosowanym 
oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania 
rozwiązania równoważnego Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe, konfiguracyjne oraz 
inne, które będą wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów w pracy 
szpitala, muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym. Prace będą wykonywane w 
godzinach popołudniowych lub w weekend. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego 
Zamawiający wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z zaproponowanego oprogramowania. Szkolenie 
musi być przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta równoważnego oprogramowania ośrodku 
szkoleniowym, przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń 
oraz zakres szkoleń musi umożliwiać Kupującemu swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania. 
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Koszty szkolenia należy wliczyć do ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 9.Oprogramowanie typu  Oracle lub równoważne*– 2 szt. 

 

2 x Oracle Standard Edition z trzyletnią asystą techniczną umożliwiającą pobieranie uaktualnień i nowych wersji 
produktu. 
 
 
Gwarancja na oprogramowanie – min. 12 m-cy. 

 

*Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnego systemu operacyjnego który posiada wszystkie 
funkcjonalności w/w systemu oraz będzie zapewniał pełną funkcjonalność i kompatybilność z stosowanym 
oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania 
rozwiązania równoważnego Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe, konfiguracyjne oraz 
inne, które będą wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów w pracy 
szpitala, muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym. Prace będą wykonywane w 
godzinach popołudniowych lub w weekend. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego 
Zamawiający wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z zaproponowanego oprogramowania. Szkolenie 
musi być przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta równoważnego oprogramowania ośrodku 
szkoleniowym, przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń 
oraz zakres szkoleń musi umożliwiać Kupującemu swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania. 
Koszty szkolenia należy wliczyć do ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 


