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Załącznik nr 1 do SIWZ/  

Załącznik nr 1 do Umowy nr CeZ/…/2020 

 MODYFIKACJA 2 

(tekst ujednolicony) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów dla Centrum e-Zdrowia.  

1. Termin realizacji zamówienia: 

Do 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamówienie obejmuje: 
a. Dostawę serwerów opisanych szczegółowo w pkt 3-5.  
b. Montaż, konfigurację i instalację dostarczonych serwerów wraz z oprogramowaniem. 
c. Dostawa zostanie zrealizowana do dwóch ośrodków przetwarzania danych 

Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Warszawy.  
d. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zakupu 

serwerów Rack – typ 1 w ilości do 5 szt. – zamówienie opcjonalne. 
 

3. Serwer Rack - typ 1 wymagania. 

Dostawa 16 serwerów, każdy o wymaganiach opisanych poniżej. 

Lp. Obszar Wymaganie 

1. Obudowa 1.1. Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz 
ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie 
serwera w szafie rack bez jego wyłączania ). 

2. Procesory 2.1. 2 procesory o parametrach opisanych poniżej. 
2.2. Procesor min. 64 rdzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach 

SPECrate2017_int_base wynik minimum 660 punktów dla modelu 
oferowanego serwera, wyposażonego w dwa procesory. Wyniki dla 
oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie 
www.spec.org. 

2.3. Procesor taktowany częstotliwością min. 2.25 GHz. 

3. Pamięć 

operacyjna 

3.1. Zainstalowane 2048 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 
3200Mhz w kościach o pojemności 64 GB. 

3.2. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC lub równoważne 
 

4. Sloty 

rozszerzeń 

4.1. Serwer musi posiadać minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express 
generacji 4, gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi (z dostępem 
zewnętrznym), w tym min. 2 sloty x16 (szybkość slotu – bus width) 
pełnej wysokości (full height). 

5. Dyski twarde 5.1. Zainstalowane 2 dyski min. 480GB SSD SAS/SATA Hot-Plug, DWPD 
(Disk Write Per Day) >=3. 

6. Kontroler 6.1. Serwer musi być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB 
cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w 
razie braku zasilania, zapewniający obsługę min. 8 napędów 
dyskowych. 

http://www.csioz.gov.pl/
http://www.spec.org/auto/cpu2017/Docs/result-fields.html#SPECrate2017intbase
http://www.spec.org/
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7. Interfejsy 

sieciowe 

Ethernet i FC 

7.1. Minimum 4 porty Ethernet SFP28 każdy 10/25 Gb/s. Wszystkie porty 
wraz z wkładkami SFP-25G-SR. 

7.2. Minimum dwie karty FC zapewniające 4 porty FC, każdy port 32Gb z 
odpowiednia wkładką SFP+ 32Gb SW. 

7.3. Wszystkie porty ethernet muszą wspierać protokół LACP. 
7.4. Karty ethernet muszą umożliwiać podział na wirtualne interfejsy. 

8. Karta graficzna 8.1. Zintegrowana karta graficzna 

9. Porty 9.1.   2 porty USB 3.0. 
9.2. 1 port VGA - Port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy) 

wyprowadzony na zewnątrz obudowy. 
9.3. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez 

stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy 
dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI 
Express serwera. 

10. Zasilacze 10.1. Min. 2 redundantne zasilacze (1+1) typu HotPlug o mocy minimum 
800W każdy. 

11. Karta/moduł 
zarządzający 

11.1. Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą 
główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, 
jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby 
gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: 
11.1.1. monitorowanie podzespołów i stanu serwera: 

temperatura, stan zasilaczy, prędkość obrotowa 

wentylatorów, procesory, pamięć RAM, kontrolery 

macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty rozszerzeń; 

11.1.2. wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy 

w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania 

instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem 

alertów SNMP; 

11.1.3. dostęp do karty zarządzającej poprzez:  

• dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub  

• przez dedykowany lub współdzielony port serwera; 

11.1.4. dostęp do karty zarządzającej możliwy:  

• z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla 

HTML 5, 

• z poziomu linii komend; 

• poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform 

Management Interface); 

11.1.5. możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej 

dwóch administratorów jednocześnie; 

11.1.6. możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez 

wiadomość e-mail do administratora o awariach lub 

istotnych zdarzeniach systemowych; 

11.1.7. wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem 

do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia 

http://www.csioz.gov.pl/
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wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i  wirtualnych 

folderów; 

11.1.8. możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii 

przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością 

graficznej prezentacji; 

11.1.9. konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy 

przez serwer (capping); 

11.1.10. zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); 

11.1.11. wsparcie dla Microsoft Active Directory; 

11.1.12. wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful 

API; 

11.1.13. możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej 

(DNS/DHCP). 

11.1.14. Możliwość zarządzania wszystkim serwerami z jednej 

konsoli zarządzającej. 

12. Wsparcie dla 

systemów 

operacyjnych 

12.1. Vmware vSphere 6.7. 
12.2. Microsoft Windows Server. 
12.3. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). 

13. Inne 13.1. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. 

14. Wsparcie 

techniczne 

14.1. Minimalnie 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu 
instalacji.  

14.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską 
linię telefoniczną Wykonawcy lub producenta. 

14.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od 
zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez serwis Wykonawcy przy 
wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera.  

14.4. W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony 
nośnik pozostaje u Zamawiającego. 

 

4. Serwer  Przetwarzania - typ 2 wymagania.  

Dostawa 1 serwera o wymaganiach opisanych poniżej.  

Lp.  Obszar  Wymaganie  

1.  Obudowa  1.1. Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz 
ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie 
serwera w szafie rack bez jego wyłączania ).  

2.  Procesory  2.1. 2 procesory o parametrach opisanych poniżej.  
2.2. Procesor 32 rdzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach 

SPECrate2017_int_base wynik minimum 410 punktów dla modelu 
oferowanego serwera, wyposażonego w dwa procesory. Wyniki dla 
oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie 
www.spec.org. 

3.  Pamięć 
operacyjna  

3.1. Zainstalowane 1024 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 3200Mhz 
w kościach o pojemności 64 GB.  

3.2. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC lub równoważne  

http://www.csioz.gov.pl/
http://www.spec.org/auto/cpu2017/Docs/result-fields.html#SPECrate2017intbase
http://www.spec.org/
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3.3. Serwer musi posiadać minimum 32 gniazda pamięci RAM na płycie 
głównej, obsługa minimum 2 TB pamięci RAM DDR4 3200 Mhz.  

4.  Sloty rozszerzeń  4.1. Serwer musi posiadać minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express min. 
generacji 3, gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi (z dostępem 
zewnętrznym), w tym min. 2 sloty x16 (szybkość slotu – bus width) 
pełnej wysokości (full height).  

5.  Dyski twarde  5.1. Zainstalowane 2 dyski min. 240GB SSD montowane w standardowej 
ramce z przodu serwera lub 2 karty SD o pojemności min. 8GB 
działające redundantnie, służące do uruchamiania systemu. 

5.2. Zainstalowane 2 dyski min. 480GB SDD (spełniające wymagania 
VMWare vSAN dla dysków cache). 

5.3. Zainstalowane 4 dyski min. 800GB SSD (spełniające wymagania 
VMWare vSAN dla dysków capacity). 

5.4. Możliwość instalacji min. 24 dysków w obudowie serwera. 
5.5. Zainstalowany kontroler dyskowy musi obsługiwać 24 dyski.  

6.  Kontroler  6.1. W przypadku zaoferowania dysków SSD do uruchamiania systemu, 
serwer musi być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache 
z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie 
braku zasilania, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych.  

7.  Interfejsy 
sieciowe 
Ethernet i FC  

7.1.  Minimum 6 portów Ethernet SFP28, każdy 10/25 Gb/s. Wszystkie porty 
wraz z wkładkami SFP-10/25G-SR. 

7.2. Minimum 2 porty Ethernet 1 Gb/s.  
7.3.  Wszystkie porty ethernet muszą wspierać protokół LACP. 
7.4.  Karty ethernet muszą umożliwiać podział na wirtualne interfejsy. 
7.5.  Minimum 2 porty FC, każdy port 32Gb z odpowiednia wkładką SFP+ 

32Gb SW. 
 

8.  Porty  8.1. 2 porty USB 3.0.  
8.2. 1 port VGA - Port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy) wyprowadzony 

na zewnątrz obudowy.  
8.3. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez 

stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy 
dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express 
serwera.  

9. Zasilacze  9.1. Min. 2 redundantne zasilacze (1+1), typu HotPlug o mocy 
minimum 800W każdy. 

10.  Karta/moduł 
zarządzający  

10.1. Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą 
główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak 
nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby 
gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:  
10.1.1. monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, 

stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, 
pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i 
logiczne), karty rozszerzeń;  

10.1.2. wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w 
trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania 

http://www.csioz.gov.pl/
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instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem 
alertów SNMP;  

10.1.3. dostęp do karty zarządzającej poprzez:   
• dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub   
• przez dedykowany lub współdzielony port serwera;  

10.1.4. dostęp do karty zarządzającej możliwy:   
• z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla 
HTML 5,  
• z poziomu linii komend;  
• poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform 
Management Interface);  

10.1.5. możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej 
dwóch administratorów jednocześnie;  

10.1.6. możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez 
wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych 
zdarzeniach systemowych;  

10.1.7. wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do 
myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych 
napędów FDD, CD/DVD i USB i  wirtualnych folderów;  

10.1.8. możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez 
serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej 
prezentacji;  

10.1.9. konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez 
serwer (capping);  

10.1.10. zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware);  
10.1.11. wsparcie dla Microsoft Active Directory;  
10.1.12. wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 

oraz RESTful API;  
10.1.13. możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej 

(DNS/DHCP).  
10.1.14. Możliwość zarządzania wszystkim serwerami z jednej konsoli 

zarządzającej.  

11.  Wsparcie 
VMWare  

11.1. Konfiguracja serwera (w tym dyski) musi być wspierana przez VMWare 
i certyfikowana dla oprogramowania vSAN zgodnie z matrycą umieszczoną 
na stronie producenta: 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCate
gory=vsan   

12. Inne 12.1. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. 

13. Wsparcie 
techniczne  

13.1.  Minimalnie 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji.  

13.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 

telefoniczną Wykonawcy lub producenta. 

13.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od 

zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez serwis Wykonawcy przy 

wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera.  

13.4. W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony nośnik 
pozostaje u Zamawiającego. 

http://www.csioz.gov.pl/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan
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5. Serwer Storage - typ 3 wymagania.  

Dostawa 6 serwerów, każdy o wymaganiach opisanych poniżej.  

Lp.  Obszar  Wymaganie  

1.  Obudowa  1.2. Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz 
ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie 
serwera w szafie rack bez jego wyłączania ).  

2.  Procesory  2.1. 2 procesory o parametrach opisanych poniżej.  
2.2. Procesor 32 rdzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach 

SPECrate2017_int_base wynik minimum 410 punktów dla modelu  
oferowanego serwera, wyposażonego w dwa procesory. Wyniki dla 
oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie 
www.spec.org. 

3.  Pamięć 
operacyjna  

3.1. Zainstalowane 1024 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 3200Mhz 
w kościach o pojemności 64 GB.  

3.2. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC lub równoważne. 
3.3. Serwer musi posiadać minimum 32 gniazda pamięci RAM na płycie 

głównej, obsługa minimum 2 TB pamięci RAM DDR4 3200 Mhz.  

4.  Sloty rozszerzeń  4.1. Serwer musi posiadać minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express min. 
generacji 3, gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi (z dostępem 
zewnętrznym), w tym min. 2 sloty x16 (szybkość slotu – bus width) 
pełnej wysokości (full height).  

5.  Dyski twarde  5.1. Zainstalowane 2 dyski min. 240GB SSD montowane w standardowej 
ramce z przodu serwera lub 2 karty SD o pojemności min. 8GB 
działające redundantnie, służące do uruchamiania systemu. 

5.2. Zainstalowane 2 dyski min. 800 GB SSD NVMe (spełniające wymagania 
VMWare vSAN dla dysków cache).  

5.3. Zainstalowanych 8 dysków min. 1.92TB SSD (spełniające wymagania 
VMWare vSAN dla dysków capacity). 

5.4. Możliwość instalacji min. 24 dysków w obudowie serwera.  
5.5. Zainstalowany kontroler dyskowy musi obsługiwać 24 dyski. 

6.  Kontroler  6.1. W przypadku zaoferowania dysków SSD do uruchamiania systemu, 
serwer musi być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache 
z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie 
braku zasilania, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych.  

7.  Interfejsy 
sieciowe 
Ethernet i FC  

7.1. Minimum 6 portów Ethernet SFP+, każdy 10/25 Gb/s. Wszystkie porty 
wraz z wkładkami SFP-10/25G-SR. 

7.2. Minimum 2 porty Ethernet 1 Gb/s. 
7.3. Wszystkie porty ethernet muszą wspierać protokół LACP. 
7.4. Karty ethernet muszą umożliwiać podział na wirtualne interfejsy.  
7.5. Minimum 2 porty FC, każdy port 32Gb z odpowiednia wkładką SFP+ 

32Gb SW. 

8.  Porty  8.1. 2 porty USB 3.0.  
8.2. 1 port VGA - Port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy) wyprowadzony 

na zewnątrz obudowy.  

http://www.csioz.gov.pl/
http://www.spec.org/auto/cpu2017/Docs/result-fields.html#SPECrate2017intbase
http://www.spec.org/
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8.3. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez 
stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy 
dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express 
serwera.  

9. Zasilacze  9.1. Min. 2 redundantne zasilacze (1+1), typu HotPlug o mocy 
minimum 800W każdy. 

10.  Karta/moduł 
zarządzający  

10.1. Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą 
główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak 
nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby 
gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:  
10.1.1. monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, 

stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, 
pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i 
logiczne), karty rozszerzeń;  

10.1.2. wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w 
trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania 
instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem 
alertów SNMP;  

10.1.3. dostęp do karty zarządzającej poprzez:   
• dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub   
• przez dedykowany lub współdzielony port serwera;  

10.1.4. dostęp do karty zarządzającej możliwy:   
• z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla 
HTML 5,  
• z poziomu linii komend;  
• poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform 
Management Interface);  

10.1.5. możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej 
dwóch administratorów jednocześnie;  

10.1.6. możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez 
wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych 
zdarzeniach systemowych;  

10.1.7. wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do 
myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych 
napędów FDD, CD/DVD i USB i  wirtualnych folderów;  

10.1.8. możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez 
serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej 
prezentacji;  

10.1.9. konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez 
serwer (capping);  

10.1.10. zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware);  
10.1.11. wsparcie dla Microsoft Active Directory;  
10.1.12. wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 

oraz RESTful API;  
10.1.13. możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej 

(DNS/DHCP).  

http://www.csioz.gov.pl/
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10.1.14. Możliwość zarządzania wszystkim serwerami z jednej konsoli 
zarządzającej.  

11.  Wsparcie 
VMWare  

11.1.  Konfiguracja serwera (w tym dyski) musi być wspierana przez 
VMWare i certyfikowana dla oprogramowania vSAN zgodnie z matrycą 
umieszczoną na stronie producenta: 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?devic
eCategory=vsan 

12.  Inne 12.1. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. 

13.  Gwarancja  13.1. Minimalnie 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji 
13.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską 

linię telefoniczną Wykonawcy lub producenta. 
13.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od 

zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez serwis Wykonawcy przy 
wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera. 

13.4. W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony 
nośnik pozostaje u Zamawiającego.  

 

http://www.csioz.gov.pl/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan

