
Nr postępowania: DZP.272-28/13 

Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy 

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM 

Nazwa parametru minimalne 

Oferowane parametry  

Potwierdzić wpisując TAK lub podać oferowane parametry 

 SZAFA SERWEROWA Z OSPRZĘTEM  

Szafa RACK 

Szafa rack 19” o pojemności min. 42U. Wymaga się aby technologia produkcji szafy 

zapewniła poziomy system chłodzenia. Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia 

zainstalowanego sprzętu w szafie RACK. Wszystkie nie wykorzystane miejsca w szafie 

RACK muszą zostać zaślepione odpowiednimi panelami. Szafa RACK 

wyprodukowana lub certyfikowana przez producenta serwerów (wymagane 

oświadczenie dołączone do oferty). 

 

Zasilacze awaryjne 

UPS 

Dostarczone zasilacze zapewniają podtrzymanie pracy urządzeń przez minimum  30 

minut oraz bezpieczne wyłączenie infrastruktury serwerowej jeżeli przerwa w zasilaniu 

jest dłuższa niż 30 minut. Wyposażone są w panel informacyjny LCD informujący o 

stanie pracy zasilacza. 

 

Przełącznik KVM 

Ilość obsługiwanych urządzeń minimum 8. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć 

niezbędne kable połączeniowe umożliwiające dołączenie do konsoli KVM minimum 8 

serwerów  Wysokość przełącznika 1U. Przełącznik KVM musi być wyprodukowany 

lub certyfikowany przez producenta serwerów (wymagane oświadczenie dołączone do 

oferty) 

 

Konsola LCD 

Konsola ma współpracować z przełącznikiem KVM wyposażona w monitor LCD 

minimum 17”, klawiaturę oraz touchpad. Konsola KVM po zamontowaniu w szafie 

RACK nie może zabierać więcej miejsca niż 1U. Konsola LCD musi być 

wyprodukowana lub certyfikowana przez producenta serwerów (wymagane 

oświadczenie dołączone do oferty) 
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Inne 

Warstwa sprzętowa dostarczanego rozwiązania obejmuje wszystkie elementy 

niezbędne do jego uruchomienia i poprawnego funkcjonowania. 

Wszystkie dostarczone serwery oraz pozostałe komponenty dostarczanego rozwiązania 

muszą mieć możliwość zamontowania w dostarczonej szafie. 

 

Gwarancja 
Wszystkie oferowane elementy muszą zostać objęte 36 miesięczną gwarancją. Serwis 

świadczony w miejscu instalacji sprzętu w następny dzień roboczy.  

Podać firmę serwisującą, tel., e-mail 

   

 SERWER APLIKACYJNY DLA SYSTEMU SZPITALNEGO  

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 

 

Płyta główna  Dwuprocesorowa przeznaczona do pracy w serwerach  

Procesor  

Dwa procesory w architekturze x86-64, w technologii minimum czterordzeniowej, 

przystosowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych osiągających wydajność z 

danym modelem serwera 167 punktów dla dwóch procesorów potwierdzoną oficjalnym 

wynikiem testu SPECint_rate_base2006 opublikowanym przez niezależną od 

producenta organizację SPEC. Wynik testu dostępny na stronie www.spec.org w dniu 

składania ofert załączyć do oferty. 

W testach nie będą brane pod uwagę ilości dysków, pamięci RAM i system operacyjny. 

 

Pamięć RAM  

Min. 32 GB DDR3, Error Checking and Correcting (ECC), Chipkill lub równoważny, 

możliwość rozszerzenia pamieci RAM do min 384GB. Wymagane min. 24 slotów na 

kości pamięci.  

 

Kontroler RAID  Zintegrowany z płytą główną lub montowany w slocie PCI-E kontroler SAS/SATA ,  

http://www.spec.org/


kontroler macierzowy z funkcjonalnością RAID 0,1,10.  

Dyski 
Min 4 x 300GB 2,5” 6Gb SAS 10 000 obrotów na minutę,  Możliwość zainstalowania 

do 8 dysków wewnątrz obudowy serwera, dyski typu Hot Swap. 

 

Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzania.  

Bezpieczeństwo 

 

Mechanizm przewidywania awarii i diagnostyka świetlna tworzą zaawansowany 

system ostrzeżeń obejmujący zasilacze, wentylatory, moduły regulacji napięcia (VRM), 

dyski, procesory i pamięci. Nadmiarowe, wymieniane podczas pracy komponenty 

ułatwiają wymianę uszkodzonych części bez konieczności wyłączania systemu 

 

Karta graficzna Min 16Mb RAM, rozdzielczość 1600x1200  

Złącza PCI Minimum 2 gniazda PCIe 3.0  

Karta sieciowa Zintegrowane 4 porty Gigabit Ethernet   

CD-ROM / DVD  DVD-ROM  

Porty 
minimum 6x USB 2.0 (w tym dwa z przodu obudowy), 1x serial, 4x port RJ-45, 1 x RJ-

45 systems management, DB-15 

 

Zasilacz  
Min. 2 x 550W na zasilacz  typu hot-swap, dobrane odpowiednio do oferowanego 

serwera 

 

Elementy 

Nadmiarowe  
Zasilanie i chłodzenie typu Hot Swap. 

 

Gwarancja 

Gwarancja producenta serwera min. 60 miesięcy, 7/24  

z gwarantowanym 24 godzinnym  czasem naprawy, uszkodzony dysk twardy pozostaje 

w dyspozycji Zamawiającego. 

Podać firmę serwisującą, tel., e-mail 

Wspierane systemy 

operacyjne 
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, 
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System operacyjny Serwerowy system operacyjny (64 Bit)*  

 SERWER DOMENOWY  

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 

 

Płyta główna  Dwuprocesorowa przeznaczona do pracy w serwerach  

Procesor  

Dwa procesory w architekturze x86-64, w technologii minimum czterordzeniowej, 

przystosowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych osiągających wydajność z 

danym modelem serwera 167 punktów dla dwóch procesorów potwierdzoną oficjalnym 

wynikiem testu SPECint_rate_base2006 opublikowanym przez niezależną od 

producenta organizację SPEC. Wynik testu dostępny na stronie www.spec.org w dniu 

składania ofert załączyć do oferty. 

W testach nie będą brane pod uwagę ilości dysków, pamięci RAM i system operacyjny. 

 

Pamięć RAM  

Min. 32 GB DDR3, Error Checking and Correcting (ECC), Chipkill lub równoważny, 

możliwość rozszerzenia pamieci RAM do min 384GB. Wymagane min. 24 slotów na 

kości pamięci.  

 

Kontroler RAID  
Zintegrowany z płytą główną lub montowany w slocie PCI-E kontroler SAS/SATA , 

kontroler macierzowy z funkcjonalnością RAID 0,1,10.  

 

Dyski 
Min 4 x 300GB 2,5” 6Gb SAS 10 000 obrotów na minutę,  Możliwość zainstalowania 

do 8 dysków wewnątrz obudowy serwera, dyski typu Hot Swap. 

 

Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzania  

Bezpieczeństwo 
Mechanizm przewidywania awarii i diagnostyka świetlna tworzą zaawansowany 

system ostrzeżeń obejmujący zasilacze, wentylatory, moduły regulacji napięcia (VRM), 

dyski, procesory i pamięci. Nadmiarowe, wymieniane podczas pracy komponenty 

 

http://www.spec.org/


 
ułatwiają wymianę uszkodzonych części bez konieczności wyłączania systemu 

Karta graficzna Min 16Mb RAM, rozdzielczość 1600x1200  

Złącza PCI Minimum 2 gniazda PCIe 3.0  

Karta sieciowa Zintegrowane 4 porty Gigabit Ethernet   

CD-ROM / DVD  DVD-ROM  

Porty 
minimum 6x USB 2.0 (w tym dwa z przodu obudowy), 1x serial, 4x port RJ-45, 1 x RJ-

45 systems management, DB-15 

 

Zasilacz  
Min. 2 x 550W na zasilacz  typu hot-swap, dobrane odpowiednio do oferowanego 

serwera 

 

Elementy 

Nadmiarowe  
Zasilanie i chłodzenie typu Hot Swap. 

 

Gwarancja 

Gwarancja producenta serwera min. 60 miesięcy, 7/24  

z gwarantowanym 24 godzinnym  czasem naprawy, uszkodzony dysk twardy pozostaje 

w dyspozycji Zamawiającego. 

Podać firmę serwisującą, tel., e-mail 

Wspierane systemy 

operacyjne 
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, 

 

System operacyjny 
Serwerowy system operacyjny (64 Bit)* + licencje dostępu do serwera dla 150 stacji 

roboczych (per device) 

 

 MACIERZ DYSKOWA  

Interfejs hosta 

 Dostarczona macierz musi być wyposażona w cztery interfejsy iSCSI 1 Gb/s . 

Opcje: 

- rozbudowy do ośmiu portów iSCSI 1 Gb/s 

- rozbudowa o cztery porty hosta Fibre Channel 8 Gb/s na kontroler 

- rozbudowa o dwa iSCSI/Fibre Channel over Ethernet10 Gb/s na kontroler 
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Interfejs 

użytkownika 
Graficzny interfejs użytkownika oraz tekstowy przez SSH 

 

Kontroler Podwójny, Active-Active  

Pamięć podręczna 4 GB na kontroler  z możliwością rozszerzenia do 8 GB na każdy kontroler  

Typ napędu Dwuportowe napędy dysków SAS 6 Gb wymieniane podczas pracy  

Dyski Min. 6x 2TB 3,5” SAS Nearline 7200 obrotów na minutę,   

Maksymalna liczba 

obsługiwanych 

napędów 

Obudowa : 24 dyski 2,5-calowe  

Obudowa : min. 12 dysków 3,5-calowych 

Wsparcie dla dysków 2.5’ i 3.5’ 

 

Poziomy RAID RAID 0, 1, 5, 6 i 10  

Wentylatory i 

zasilacze 
W pełni nadmiarowe, z możliwością wymiany podczas pracy 

 

Obsługiwane stelaże Standardowy stelaż 19-calowy  

Obsługiwane 

systemy 

Microsoft Windows 2003/2008/2008R2/2012,  Suse 10/11,  Redhat 5/6, VMware 

4.1/5.0/5.1 

 

Migracja danych 

Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych wewnątrz 

macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się 

aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły 

być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie 

dyskach stałych (SAS, NL-SAS) 

 

Replikacja danych Macierz musi mieć możliwość wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i 

asynchronicznej wolumenów logicznych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe 

 



kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na 

różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS) 

Gwarancja 

Gwarancja producenta min. 60 miesięcy, 7/24  

z gwarantowanym 24 godzinnym  czasem naprawy, uszkodzony dysk twardy pozostaje 

w dyspozycji Zamawiającego. 

Podać firmę serwisującą, tel., e-mail 

 

 

*Serwerowy system operacyjny (64bit) 

Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie 

mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w 

środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 

Serwerowy system operacyjny (SSO) musi posiadać następujące, wbudowane cechy. 

1. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) 

przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 

2. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta 

systemu operacyjnego. 

3. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać 

specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 

4. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 

a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 

b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje 

plików i folderów, 



8 

 

c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 

d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

5. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 

6. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat. 

7. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 

8. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 

9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 

10. Graficzny interfejs użytkownika. 

11. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, pozostała 

funkcjonalność: co najmniej angielski 

12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 

13. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

14. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 

15. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów 

wymagających dodatkowych licencji: 

a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 

b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością 

wykorzystania następujących funkcji: 

i. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 

ii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.  

c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze Windows (wykorzystywane przez Szpital). 

d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej 



e. Szyfrowanie plików i folderów. 

f. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 

g. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. 

h. Serwis udostępniania stron WWW. 

i. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 

j. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, 

k. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor). Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być 

przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają 

zapewnić wsparcie dla: 

i. Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 

ii. Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. 

iii. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw trunk mode) 
16. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO 

umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet na stacje robocze z systemem Windows 

wykorzystywane przez Szpital. 

17. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 

18. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 

19. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 

20. Możliwość instalacji na dostarczonym SSO oprogramowania serwera integracyjnego eWUŚ (producent firma Asseco S.A). 

21. Możliwość instalacji na dostarczonym SSO oprogramowania aplikacyjnego infoMedica „procesy wymiany” (producent Asseco S.A.) 

 

 

 


