Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/2017

(pieczęć Wykonawcy [ów])

FORMULARZ CENOWY
dotyczy: dostawy komputerów osobistych z oprogramowaniem, serwerów z oprogramowaniem,
urządzenia pamięci masowej – macierzy dyskowej oraz szafy instalacyjnej RACK
z wyposażeniem, w tym zasilaczem awaryjnym UPS dla Stołecznego Zarządu
Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”.

Poz

OPIS WYPOSAŻENIA

1

2

Ilość
Cena jedn. netto
(szt./
PLN
kpl./
zestaw)
3

4

Wartość netto
PLN
(kol.3 x kol.4)

Wartość brutto
PLN
(kol.5 + VAT)

5

6

1 1. SERWERY Z OPROGRAMOWANIEM:
2

….…….. zł

…………zł ….…….. zł

1.1. SERWER:
1. Obudowa
- do zabudowy w szafie serwerowej 19”, plus wszystkie elementy
niezbędne do mocowania i wysuwania do celów serwisowych
- maksymalna wysokość - 2U
- mieszcząca co najmniej 8 dysków 2.5" hot-swap
- wyposażona w napęd DVD-RW
- wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być w niej
zamontowane
- wyprodukowana przez producenta płyty głównej
2. Zasilacz
- co najmniej 2 szt., nadmiarowe (redundantne)
- każdy o mocy co najmniej 800 W, wspierający efektywność
energetyczną na poziomie 94%, złącze mocy C-14.
- hot-plug
3. Chłodzenie
Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug
4. Płyta główna
- z chipsetem dedykowanym przez producenta procesora do pracy
w serwerach co
najmniej dwuprocesorowych
- posiadająca co najmniej 4 interfejsy LAN 1Gb RJ45
- posiadająca zintegrowaną kartę graficzną z wyjściem VGA
- posiadająca dodatkowy dedykowany interfejs do zarządzania i
monitoringu
- posiadająca co najmniej 3 porty USB 3.0, w tym co najmniej 1 z
przodu obudowy
- posiadająca co najmniej jeden port SATA 3
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- pozwalająca na zainstalowanie co najmniej 512 GB pamięci RAM
ECC
- pozwalająca na zainstalowanie co najmniej 2 fizycznych
procesorów
- posiadająca złącza PCI - co najmniej 3x PCI-E 3.0 x8
- identyczna we wszystkich serwerach
5. Procesor
Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający
osiągnięcie wyniku min. 695 punktów w teście
SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla
dwóch procesorów.
Do oferty należy załączyć aktualny wydruk potwierdzający
osiągnięcie wyniku dla oferowanego modelu serwera min. 695
punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie
www.spec.org dla dwóch procesorów, nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed otwarciem ofert.
6. Pamięć RAM
- co najmniej 32 GB w pełni buforowanej pamięci DDR4 ECC
- moduły co najmniej po 16 GB
- taktowanie co najmniej 2133 MHz
7. Kontroler dysków
- co najmniej 1 szt.
- instalowany na złączu PCI-E
- obsługujący co najmniej 8 dysków SAS/SATA o przepustowości
12 Gb/s
- obsługujący RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6,
- z co najmniej 2 GB pamięci cache do odczytu i zapisu
- podtrzymanie bateryjne/kondensatorowe dla pamięci cache
kontrolera
- konfiguracja wolumenów z poziomu systemu operacyjnego
(windows/linux)
8. Karta sieciowa
- 2 x Co najmniej 2 portowa karta, wyposażona w kontroler 10 GbE
Intel Ethernet X540
9. Dyski twarde
- Co najmniej 2 dyski SSD 2.5" klasy serwerowej o pojemności co
najmniej 200 GB każdy
10.Zdalny interfejs zarządzający
W celu zapewnienia spójności systemów zarządzania, serwer musi
być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego pochodzące
od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych,
posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny
dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności:
- monitorowanie i konfiguracja podstawowych parametrów przez
IPMI
- możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia/restartu serwera poza
systemem operacyjnym
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- dostęp przez sieć do konsoli systemu operacyjnego lub jego
środowiska graficznego
- podgląd logów sprzętowych serwera
- dołączanie wirtualnych obrazów dysków (montowanych jako ISO z
komputera klienta) z możliwością bootowania z takiego urządzenia
- rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami
umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z
użyciem przeglądarki internetowej; licencja musi zawierać pełną
możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD,
CD/DVD, pamięć USB oraz wirtualnych folderów
11. Inne
Dodatkowo sprzęt:
- musi być wspierany przez system Windows 2012 i 2016
- dla systemu Linux wszystkie urządzenia muszą mieć sterowniki
dostępne w głównej gałęzi jądra Linux lub dostarczone przez
producenta w wersji open source
- musi zawierać wszystkie licencje i akcesoria niezbędne do
uruchomienia serwerów, zainstalowania systemu operacyjnego i
podłączenia do sieci 1Gb oraz 10Gb
- musi pozwalać na dowolne przemieszczanie komponentów
(pamięć, dyski, kontrolery) między wszystkimi serwerami
12. Gwarancja
- Co najmniej 3 lata gwarancji producenta z czasem reakcji na
zgłoszenie do następnego dnia roboczego.
- Gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku u Zamawiającego
- Sprzęt musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży
producenta na rynek polski i posiadać pakiet usług gwarancyjnych
kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż pół roku przed datą dostawy. Zamawiający wymaga
dostarczenia oświadczenia podpisanego przez producenta,
potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań.
1.2. SERWEROWY SYSTEM OPERACYJNY:
Serwerowy system operacyjny (licencja na min. 16 rdzeni
procesora)
Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane
do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja
musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu
operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych
środowisk serwerowego systemu operacyjnego niezależnie od
liczby rdzeni w serwerze fizycznym.
Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące,
wbudowane cechy:
1. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co
najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz
1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy
wirtualny serwerowy system operacyjny.
3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z
możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.
4.Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich
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pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym
mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez
konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów
współdzielenia pamięci.
5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i
wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.
6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i
wymiany procesorów bez przerywania pracy.
7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w
celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości
przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez
rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.
Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów
wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
9. 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,
c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub
folderów,
d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików
(dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów
posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany
przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się
bezpieczeństwem informacji.
12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych
wykorzystujących technologię ASP.NET
13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka
serwerów.
14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą
definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i
intranetowych.
15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i
myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach
dotykowych.
16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące
elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty
systemowe,
17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu
systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy
dostępnych lokalizacji.
18. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez moduł TPM),
19. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej
kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników,
zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w
sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup

___________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
4/20

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/2017

użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..
20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play).
21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.
22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu
umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu
polityk bezpieczeństwa.
23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania
polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights
Management).
24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x –
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych
środowiskach.
25. 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:
- Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego
połączenia sieciowego z domeną,
- Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie
sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu
użytego do logowania,
- Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi
katalogowej z mechanizmu kosza.
- Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych
użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i
Windows 8.1.
c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala
(cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji
roboczej
e. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i
prywatnego) umożliwiające:
i. Dystrybucję certyfikatów poprzez http
- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi
lasami domen,
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie)
certyfikatów PKI X.509.
f. Szyfrowanie plików i folderów.
g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz
serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).
h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry
typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.
i. Serwis udostępniania stron WWW.
j. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),
k. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
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l. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie
nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające
instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z
systemem Windows,
m. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor)
pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk
wirtualnych systemów operacyjnych. 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:
- Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug
do maszyn wirtualnych,
- Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.
- Obsługi 4-KB sektorów dysków
- Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn
wirtualnych pomiędzy węzłami klastra
- Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika,
którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie
poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty
interfejs API.
- Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN
bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej
(tzw. trunk mode)
26. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki
publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego
rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego
umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych
przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.
27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele
ścieżek (Multipath).
28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu
instalacyjnego.
29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również
działające zdalnie) administracji przez skrypty.
30. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy
zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji
DMTF.
31. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w
języku polskim.

1A 1.3. LICENCJE DODATKOWE:
260 .……….. zł

…………zł .……….. zł

.……….. zł

…………zł .……….. zł

Serwerowy system operacyjny musi być wyposażony w min.
130 licencji (w sumie 260 na dwa serwery) dostępowych CAL
w modelu licencjonowania na tzw. urządzenie lub
równoważnych
2 2. SZAFA RACK Z ZASILACZEM UPS
2.1. SZAFA RACK:
Wykonawca dostarczy i zamontuje 1 sztukę szafy typu Rack.
Szafa Rack - o wymiarach min. 600mm x 1070mm o wysokości

1
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22U w kolorze czarnym. Zgodność z normami: EIA-310D,UL,RoHS,WEEE i gwarancją na 3 lata. Waga nie mniejsza niż
90kg.
Szafa powinna być zaprojektowana i dostosowana do obsługi
urządzeń pochodzących od producenta dostarczanych serwerów.

2.A. 2.2. ZASILACZ UPS:
1

….…….. zł

…………zł .……….. zł

39

.……….. zł

…………zł …………..zł

1. moc pozorna: 3300VA
2. moc rzeczywista: 2700W 230V 50/60Hz
3. czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - min. 10 minut
4. architektura: ON-LINE double conversion (VFI), obudowa rack
max. 2U
5. ochrona linii telefonicznych/modemów, port USB i RS232
6. liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: min.6xIEC
320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A)
7. automatyczny by-pass serwisowy
8. wyjście EPO (złącze RJ11)
9. slot na kartę sieciową SNMP
10. możliwość podłączenia dodatkowych baterii
11. graficzny wyświetlacz LCD informujący o statusie pracy
urządzenia
12. kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.
13. zestaw do montażu w szafie rack 19"
14. gwarancja 36 miesięcy, moduły bateryjny min. 24 miesiące
3 3. ZESPOŁY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
(JEDNOSTKA CENTRALNA, MONITOR, SYSTEM
OPERACYJNY, OPROGRAMOWANIE BIUROWE)
3.1. OPIS KOMPUTERA
Wymagania techniczne
1.Typ: Komputer stacjonarny.
2. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna
3. Wydajność obliczeniowa
Zaoferowane urządzenie musi uzyskać w teście W teście
PASSMARK CPU BENCHMARK wynik minimum 6650 punktów
4.Pamięć operacyjna: 8GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min
32GB,
5.Parametry pamięci masowej: Min. 256GB SSD. Zawierający
partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii
bez dodatkowych nośników.
6.Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna
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umożliwiać pracę na 3 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12,
Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego
przydzielenia do 1,7 GB pamięci.
7.Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z
płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu
na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Wbudowany głośnik
odtwarzający dźwięki systemu i multimediów (fabrycznie
zintegrowane rozwiązanie producentka komputera)
8. Obudowa Typu TOWER z obsługą kart PCI Express,
wyposażona w min. 3 kieszenie: 2 szt pełne 5,25” nie dopuszcza się
typu SLIM, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne.
9. Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz
prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu.
10. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi
być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami;
11. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane
modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8.1
64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows
10 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
12. BIOS
12.1.Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
- wersji BIOS,
- dacie produkcji BIOS,
- ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów
pamięciami RAM,
- modelu płyty głównej
- nazwie komputera
- typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania
- pojemności zainstalowanego dysku twardego
- rodzajach napędów optycznych
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
- kontrolerze audio
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła
nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i
podtrzymania BIOS)
13. Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u
komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera
producenta komputera
13.1 Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia

___________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
8/20

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/2017

wirtualizacji w procesorze
13.2 Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz
Turbo
13.3 Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania
głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych,
13.4 Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera
spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna
wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.
13.5 Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora,
obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy
komputera, prędkości obrotowej wentylatora oraz napięć 3,3 V.
13.6 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń
13.7 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła
administratora.
13.8 Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie była
możliwa wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła
systemowego.
13.9 Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za
pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach:
- Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki
na płycie głównej
- Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez
interwencję serwisu
- Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w
przypadku jego utraty
14. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego,
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
15. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB
są aktywne.
16. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów,
tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych
portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W
przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub
jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy
włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest
klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których
podłączone są pamięci masowe lub hub USB.
17. Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy
poszczególnych portów PCI-Express
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18. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą
o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
19. Ergonomia:
- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w
trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB
20. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych
wkrętów, śrub motylkowych)
21. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki)
22. Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość
mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej
niż 960mm.
23. Wymagania dodatkowe
23.1 Preinstalowany Microsoft Windows 10 Professional PL,
23.2 Dołączone płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu
Windows 10 Pro w wersji 64 bitowej
24. Wbudowane porty minimalnie:
- 1 x DVI
- 1 x Display Port
- 2 x PS/2
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
- 10 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym
min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x
USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
25. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez
użytkownika)
26. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co
najmniej w wersji 2.0)
27. Płyta główna z wbudowanymi:
- 2x złącze PCI-Express x1
- 1x złącze PCI-Express 3.0 x16

___________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
10/20

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/2017

28. Minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci
RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA,
płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
29. Klawiatura USB
30. Mysz USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi
31. Nagrywarka DVDRW
Normy i certyfikaty
Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności
(lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
- Deklaracja zgodności CE
- Normy Energy Star 6.1
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
- Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk
ze strony internetowej
Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości
ISO 9001
33. Zamawiający wymaga:
33.1 Dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada
postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a
jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w
systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby
Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne
zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot
zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001(załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
33.2 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy
wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych
w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych
dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”,
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności
z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych
z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Gwarancja producenta:
1. Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie
Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w
siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie
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serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca.
2. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca
następnego dnia roboczego.
3. Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta,
4. Wsparcie techniczne producenta
4.1 Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
4.2 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera
5. Sprzęt musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży
producenta na rynek polski i posiadać pakiet usług gwarancyjnych
kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2016 r. Zamawiający wymaga dostarczenia
oświadczenia podpisanego przez producenta, potwierdzającego
spełnienie powyższych wymagań.

3A 3.2. MONITOR KOMPUTEROWY
39

……………zł …………zł …………..zł

- Format ekranu monitora: panoramiczny
- Przekątna ekranu: 21,5 cali
- Wielkość plamki: 0,248 mm
- Typ panela LCD: TFT TN
- Technologia podświetlenia: LED
- Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli
- Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz
- Widoczny obszar ekranu: 476 x 268 mm
- Częstotliwość odchylania poziomego
- Częstotliwość odchylenia pionowego
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Jasność: 250 cd/m2
- Kontrast: 1000:1
- Kąt widzenia poziomy: 176 stopni
- Kąt widzenia pionowy: 170 stopni
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
- Certyfikaty: CE, CCC, SASO, BSMI, TUV-S, KC, VCCI, C-TICK,
- Regulacja cyfrowa (OSD)
- Wbudowane Głośniki
- Ilość wbudowanych głośników: 2 szt.
- Moc głośnika: 1,5 Wat
- Złącza wejściowe: HDMI, DVI-D, 15-stykowe D-Sub
- Wbudowany hub USB
- Wbudowany zasilacz: Tak
- Pobór mocy (praca/spoczynek): 18/0,3 Wat
- Możliwość pochylenia panela (tilt)
- Regulacja wysokości monitora (height adjustment)
- Obrotowa podstawa monitora (swivel)
- Panel obrotowy (pivot)
- Montaż na ścianie (VESA)
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- Możliwość zabezpieczenia (Kensington)
- Kolor obudowy: Czarny
- Gwarancja 24 miesiące

3.B 3.3. OPROGRAMOWANIE BIUROWE DO EDYCJI I TWORZENIA
DOKUMENTÓW

40

.……….. zł

…………zł .……….. zł

40 sztuk licencji dla pojedynczych użytkowników(w tym dla 39
komputerów stacjonarnych + 1 dla komputera przenośnego) .
Składowe pakietu
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej
wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję
dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia
następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z
Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i
szablonów do potrzeb instytucji.
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku
polskim.
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów
b. Arkusz kalkulacyjny
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
e. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub
notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z
mechanizmem OCR.
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8. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą
języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając
tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów,
tabel i rysunków.
f. Automatyczne tworzenie spisów treści.
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez
użytkowników w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
k. Wydruk dokumentów.
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia
do zarządzania informacją prywatną.
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft
Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów
dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z
obowiązującym prawem.
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych,
kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane
liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki
XML, webservice)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend
bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających
dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na
danych z tabeli przestawnych
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g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania
warunkowego
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po
takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych
za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft
Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w
nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych,
tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i
2013.
11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi
umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera
pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę
elektroniczną,
e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
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h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być
synchronizowane lokalnie,
i. Zarządzanie kalendarzem,
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością
określania uprawnień użytkowników,
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach,
m. Zarządzanie listą zadań,
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
o. Zarządzanie listą kontaktów,
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,
Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym
mechanizmu MAPI poprzez http.
Wersja językowa - polska
Najnowsza dostępna wersja wspierana przez producenta
Musi posiadać możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i
poprawek przez Internet.
4 4. KOMPUTER PRZENOŚNY Z OPROGRAMOWANIEM
4.1 OPIS KOMPUTERA

1

.……….. zł

…………zł ……………zł

Wymagania techniczne
1.Typ: Komputer przenośny z funkcją tabletu dotykowego.
2. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna oraz do prezentacji
3. Wydajność obliczeniowa
Zaoferowane urządzenie musi uzyskać w teście W teście
PASSMARK CPU BENCHMARK wynik minimum 4 700 punktów
4.Pamięć operacyjna: 8GB 2133 MHz DDR4,
5.Parametry pamięci masowej: Min. 256GB SSD. Zawierający
partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii
bez dodatkowych nośników.
6.Wydajność grafiki: dedykowana, min. 2GB pamięci, zaoferowane
urządzenie musi uzyskać w teście W teście PASSMARK G3D
BENCHMARK wynik minimum 1 220 punktów
7.Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zgodna z
Dolby® DS1.0 Home Theater, wbudowane głośniki stereo 3W,
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wbudowany mikrofon, wbudowana kamera do videokonferencji min.
1Mpix
8. Obudowa o wymiarach maksymalnych (po złożeniu): 335mm,
230mm, 20mm .
9. Ekran wielkości 14’’-15’’, wielodotykowy, rozdzielczość min.
1920x1080 px, podświetlenie LED, otwierany w zakresie 0-360
stopni
10.Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa zgodna z 802.11ac;
min. 2 porty USB 3.0 lub USB-C, min. Jeden z portów: HDMI, Micro
HDMI, DisplayPort, Bluetooth 4.0 lub nowszy, bateria o pojemności
min. 50 Wh
11. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane
modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8.1
64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows
10 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
12. Wymagania dodatkowe
12.1 System operacyjny Microsoft Windows 10 PL,
13. 2 lata gwarancji producenta
5 5. URZĄDZENIE PAMIĘCI MASOWEJ - MACIERZ DYSKOWA
1. Obudowa:
System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do
instalacji w szafie rack 19" i współpracować z obecnie stosowaną
macierzą w szczególności w zakresie asynchronicznej replikacji
danych.

1

.……….. zł

………….zł …......….. zł

2.Pojemność:
System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej
minimum:
- 12 dysków 4TB SATA lub NL-SAS o prędkości obrotowej 7,2 tys.
obrotów/min oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski
lub półki dyskowe
System musi wspierać dyski:
- SAS: 900GB, 1200GB, 1800GB
- SATA/NL-SAS: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB
- SSD: 400GB, 800GB, 1600GB
Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych.
System musi mieć możliwość rozbudowy do 84 dysków
3.Kontroler
Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 18GB cache każdy
W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski,
przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą
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podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny
Macierz musi pozwalać na rozbudowę do klastra 4 kontrolerów
udostępniających (każdy) zarówno dane blokowe jak i plikowe
Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą
dysków SSD do 4TB
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dysków SSD w formie
Tieringu
4.Interfejsy
Oferowana macierz musi posiadać minimum:
- 8 (po 4 na kontroler) portów 10/1Gb BASE-T (RJ45),
- 4 porty 1Gb (port zarządzania, port konsoli na każdym
kontrolerze),
- 4 porty 6Gb SAS,
Jeśli realizacja danego połączenia wymaga odpowiednich wkładek
(SFP+) lub kabli zamawiający wymaga dostarczenia ich w ramach
tego postępowania.
5.RAID
System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych,
aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch
dysków w grupie RAID
6.Kopie Migawkowe
Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych,
dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na
macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku
wydajności macierzy +/-5%
7.Obsługiwane protokoły
Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły iSCSi, CIFS i NFS
- jeśli wymagane są licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich
wraz z macierzą.
8.Inne wymagania
Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji)
identycznych bloków danych którą można stosować na
macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych.
Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn.
Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie
Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych
Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla
systemów Win 2003/2008, Linux, Vmware, Unix
Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenow
logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania
dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie
Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacjii zadań
Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność
replikacji wybranych danych na inną macierz tego samego
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producenta w trybie asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji
danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem
replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji
danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych
zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego
narzędzia/urządzenia do deduplikowania replikowanych danych.
Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania
przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o
konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich
zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe
oraz dane wewnętrzne macierzy.
Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania
które pozwala na:
- monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy
- monitoring grup RAIDowych
- monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między
macierzami
- monitoring wydajności macierzy
- analizę i diagnozę spadku wydajności
Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania
zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy.
Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone, na maksymalną
pojemność macierzy
Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub
dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące
funkcjonalności:
a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania
macierzowego.
- procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z
macierzy oraz najlepszych praktykach producenta.
- procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze
replikujące
- procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia
aktualizacji.
b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji,
oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy.
c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z
najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów
konfiguracji.
Portal może pochodzić od innego producenta niż producent
macierzy.
9. Gwarancja i serwis:
3 lata gwarancji producenta z dostawą części na następny dzień
roboczy od diagnozy problemu.
Dostarczony system musi posiadać również 3 lat subskrypcji dla
dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu
serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji
technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Ponadto
wymagany jest serwis producenta umożliwiający zgłaszanie awarii
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w trybie 24x7 z wizytą inżyniera serwisowego na następny dzień
roboczy. Czas odpowiedzi na awarię krytyczne powinien wynosić
nie więcej niż 2 godziny. Serwis producenta będzie świadczony
przez 3 lata.

RAZEM NETTO

………………………………………………..………………………..……………..
(suma kwot netto określonych dla wyposażenia wymienionego w pozycjach od 1 do 5)

RAZEM BRUTTO

………………………………………………..………………………..……………..
(suma kwot brutto określonych dla wyposażenia wymienionego w pozycjach od 1 do 5)
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