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Numer sprawy:  DAG/G/28/12 
      

 
Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 
Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Instytutu 
Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ra-
mach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i 
prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach opera-
torów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na 
naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  
 

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 
 

 
1. Serwer multimedialny systemu telewizji cyfrowej - 2 szt. 

 
typ *……………………………. (podać typ oraz producenta oferowanego urządzenia)  

 

 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez 

Wykonawcę* 
Płyta główna: 
1. Z możliwością użycia pamięci RAM DDR3 

w czterokanałowej architekturze, co 
najmniej 8xDIMM, do co najmniej 64GB, o 
taktowaniu co najmniej  1866 MHz bez 
overclockingu. 

2. Obsługująca używaną przez 
Zamawiającego technologię Quad-GPU 
SLI. 

3. Zawierająca zintegrowane dwie karty 
sieciowe Gigabit LAN. 

4. Posiadająca zintegrowaną obsługę Wi-Fi 
802.11 b/g/n i Bluetooth 3.0. 

5. Posiadająca co najmniej cztery złącza SATA 
6Gb/s i cztery 3Gb/s, oraz co najmniej dwa 
Power eSATA 6Gb/s, a także kontroler 
RAID obsługujący co najmniej sześć z tych 
złączy SATA, pracujący w konfiguracji RAID 
0, 1, 5  i 10. 

6. Posiadająca równoległą obsługę co 
najmniej 40 linii PCI-EXPRESS 3.0, w tym 
co najmniej cztery złącza PCI-E 3.0 
rozmiaru x16, z których co najmniej dwa 
mogą pracować równocześnie jako x16, i 
dwa jako x8, oraz co najmniej dwa złącza 
PCI-E (co najmniej 2.0) x1. 

7. Posiadająca  co najmniej 8 portów USB 3.0 
i 12 portów USB 2.0. 

8. Posiadająca co najmniej jeden port IEEE 
1394a. 

9. Posiadająca zintegrowaną kartę dźwiękową 
sześciokanałową z wyjściem S/PDIF. 

10. Posiadająca funkcjonalność pozwalającą na 
podłączanie dysków HDD i SSD 
jednocześnie w RAID w taki sposób, że 
dysk SSD służy za cache dysku HDD. 

Podać producenta, typ i model. 



2 

 

11. Umożliwiająca aktualizowanie BIOSu płyty 
bez włączania systemu i bez montowania 
podzespołów (procesora itp.) do płyty. 

12. Umożliwiająca programową kontrolę 
prędkości wiatraków chłodzących. 

13. Pozwalająca na zdalne sterowanie 
systemem z urządzeń mobilnych za 
pomocą Bluetooth. 

Procesor:  
 1. Posiadający co najmniej 6 rdzeni i 

obsługujący co najmniej 12 wątków. 
 2. Osiągający co najmniej 13550 punktów 

Passmark CPU Mark w teście PassMark. 
 3. Zbudowany w architekturze 64-bitowej. 
 4. Posiadający co najmniej 12MB Cache. 
 5. Obsługujący co najmniej 64 GB RAM DDR3 

o taktowaniu do co najmniej 1600MHz. 
 6. Posiadający technologię zapewniającą 

dynamiczny overclocking w zależności od 
obciążenia. 

 7. Obsługujący co najmniej 5 portów PCI 
Express 2.0 x16. 

Podać producenta, typ i model. 

Chłodzenie procesora: 
1. Aktywne, o zakresie obrotów pracy 600-

1600 RPM. 
2. O możliwym do uzyskania przepływie 

powietrza co najmniej 66 CFM. 
3. O możliwym do uzyskania ciśnieniu 

powietrza co najmniej 1.7 mm H2O. 
4. O poborze mocy nie większym niż 2.2W. 

Podać producenta, typ i model. 

Karta graficzna: 
1. Przetestowana do użytku z 

wykorzystywanym przez Zamawiającego 
Blackmagic UltraScope. 

2. O mocy obliczeniowej co najmniej 1250 
GFLOPS. 

3. Posiadająca zaimplementowaną 
technologię CUDA, wykorzystywaną przez 
programy używane przez Zamawiającego. 

4. Posiadająca co najmniej 1024 MB RAM 
256-bit GDDR5 o przepustowości co 
najmniej 128 GB/s. 

5. Posiadająca co najmniej 384 procesory 
strumieniowe. 

6. Posiadająca sterowniki pod systemy Linux i 
Windows, które będą używane w tym 
systemie. 

7. Posiadająca złącze HDMI lub mini HDMI z 
przejściówką na HDMI oraz co najmniej 
dwa złącza DVI. 

Podać producenta, typ i model. 

Karta SDI: 
1. Składająca się z dwóch identycznych 

modułów, które są podłączane przez jedno 
złącze PCI Express x4, i są widziane przez 
system jako dwie osobne, dwukierunkowe 
karty SDI. 

2. Pozwalająca na jednoczesne odczytywanie 
i wysyłanie sygnału na różnych portach SDI. 

3. Mogąca pracować jako dwa niezależne 
moduły wejściowe z programem CasparCG, 

Podać producenta, typ i model. 
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który będzie używany w tym systemie. 
4. Posiadająca co najmniej jedno wyjście i 

jedno wejście HD SDI na moduł. 
5. Obsługująca co najmniej 8 kanałów HD 

Audio SDI  na moduł. 
6. Posiadająca wejście synchronizacyjne 

Genlock pracujące w standardach 
Blackburst i Tri-Sync, działające w 
formatach HD 

7. Obsługująca formaty HD 720p50, 
720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 
1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 
1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 
1080i50, 1080i59.94 i 1080i60. 

8. Posiadająca co najmniej 10 bitowe 
przetwarzanie kolorów. 

9. Posiadająca sprzętową konwersję 
przestrzeni kolorów oraz HD-SD i SD-HD w 
czasie rzeczywistym. 

Pamięć RAM:  
1. Wielkości 32GB, 240 pinową, typu DDR3, 

formatu DIMM, pracującą pod napięciem 
1.5V w konfiguracji Quad Channel. 

2. O latencji SPD nie większej niż 9-9-9-24. 
3. Pracująca z przetestowaną częstotliwością 

co najmniej 1866Mhz. 
4. Zawierająca cztery dopasowane moduły 

8GB, z radiatorem chłodzącym. 

Podać producenta, typ i model. 

Dysk SSD – 2 szt: 
1. Będący dyskiem SSD o pojemności 240 

GB. 
2. Posiadający interfejs SATA 3.0. 
3. Potrafiący odczytywać/zapisywać z 

prędkością (odpowiednio) co najmniej 
560/520 MB/s. 

4. Osiągający pierwszy rząd wydajności (tier 
1) według benchmarków Tomshardware i 
66150 pkt w teście HDD PCMark Vantage. 

5. Posiadający przejściówkę pozwalającą na 
zamontowanie w doku 3.5”. 

Podać producenta, typ i model. 

Dysk HDD – 2 szt: 
1. HDD o pojemności 1TB 
2. Pracujący z prędkością obrotową 

10000RPM. 
3. Posiadający interfejs SATA 6 Gb/s. 
4. Posiadający co najmniej 64 MB pamięci 

cache. 
5. Którego prędkość transmisji danych nie 

spada poniżej 110MB/s co jest 
potwierdzone benchmarkiem HD Tune Pro 
4.60.  

6. Uzyskujący wynik co najmniej 16300 pkt w 
teście PCMark05 HDD Score. 

Podać producenta, typ i model. 

Obudowa: 
1. Typu tower. 
2. Kompatybilna z wybraną płytą główną, 

umożliwiającą wykorzystanie jej wszystkich 
slotów PCI-E. 

3. Posiadająca uchwyt na górnej ściance 

Podać producenta, typ i model. 
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umożliwiający łatwe przenoszenie w pełni 
wyposażonej obudowy. 

4. O stalowej ramie, gwarantującej 
wytrzymałość w pełni wyposażonego 
zestawu podczas transportu 

5. O wadze mniejszej niż 9kg 
6. Posiadająca sloty na co najmniej 10 dysków 

3.5”  
7. Wyposażona w co najmniej 3 

wysokowydajne wentylatory, w tym dwa o 
średnicy co najmniej 140mm i jeden co 
najmniej 120mm, w obudowie dla 
zapewnienia stabilnej pracy przy dużych 
obciążeniach, z możliwością zainstalowania 
dwóch kolejnych wentylatorów 
spełniających te wymagania 

8. Posiadająca przedni panel I/O wyposażony 
w co najmniej dwa sloty USB 2.0, e-SATA i 
wejście i wyjście Audio 

9. Umożliwiająca montaż wszystkich 
elementów zestawu. 

Zasilacz: 
1. ATX12V o mocy co najmniej 1000W. 
2. Posiadający certyfikat 80 PLUS PLATINUM. 
3. Przystosowany do pracy z używaną przez 

Zamawiającego technologią SLI. 
4. Wyposażony w aktywny system chłodzenia. 
5. Posiadający zabezpieczenia przed 

przekroczeniem dopuszczalnej mocy, 
napięcia i przeciwko zwarciu. 

Podać producenta, typ i model. 

Myszka bezprzewodowa:  
1. Bezprzewodowa, posiadającą 

mikroodbiornik USB, pozwalający na 
jednoczesne podłączenie myszki i 
klawiatury, kompatybilny z zakupioną 
klawiaturą. 

2. Pracująca na bateriach alkalicznych typu 
AA przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

3. Przystosowana do obsługi przez osoby 
prawo i leworęczne. 

4. Gwarantująca prawidłową pracę na szkle, a 
także powierzchni lustrzanej i o wyrazistej 
fakturze, np. sękatej. 

5. Posiadająca co najmniej 5 przycisków i 
rolkę posiadającą dwa tryby pracy – 
przewijanie bezstopniowe oraz skokowe, a 
także posiadającą funkcję przewijania na 
boki. 

6. Wyposażona w zapinany pokrowiec. 

Podać producenta, typ i model. 

Klawiatura bezprzewodowa: 
1. Bezprzewodowa, posiadającą 

mikroodbiornik USB, pozwalający na 
jednoczesne podłączenie myszki i 
klawiatury, kompatybilny z zakupioną 
myszką. 

2. Pracująca na bateriach alkalicznych typu 
AAA  przez okres co najmniej 24 miesięcy. 

3. Posiadająca klawiaturę QWERTY, 
klawiaturę numeryczną i klawisze funkcyjne. 

4. Będąca klawiaturą pełnowymiarową o 

Podać producenta, typ i model. 
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prostym profilu (nie „łamanym” ani 
falowanym). 

5. Odporna na zalanie i promieniowanie UV. 
6. Wyposażona w co najmniej osiem 

konfigurowalnych klawiszy dostępu. 
Monitor LCD: 
1. 24 calowy formatu 16:10. 
2. O rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200. 
3. O czasie reakcji nie większym niż 6ms. 
4. Posiadający wejścia HDMI 1.3, DVI-D, D-

Sub, DisplayPort. 
5. O jasności obrazu co najmniej 300cd/m2. 
6. O kontraście co najmniej 80000000:1. 
7. O kącie widzenia co najmniej 178 stopni w 

obu osiach. 
8. Używający panelu w technologii IPS, 

wyświetlający pełen zakres kolorów sRGB 
potwierdzony testem. 

9. Posiadający wyprowadzenia na co najmniej 
4 USB downstream i jedno upstream. 

10. Z częstotliwością odświeżania co najmniej 
60Hz i co najmniej 10 bitowymi kolorami. 

11. Skalibrowany kolorystycznie w fabryce, 
potwierdzone załączonym raportem 
kalibracji. 

12. Wyposażony zarówno w podstawkę jak i 
uchwyt ścienny. 

Podać producenta, typ i model. 

System operacyjny: Windows 7 Professional 
PL (64-bit) lub równoważny 
Przez system równoważny do Microsoft Windows 7 Pro-
fessional PL (64-bit) Zamawiający rozumie system speł-
niający następujące wymagania funkcjonalne: 

1. Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywa-
nego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.: 

a. oprogramowania biurowego: MS Office 
2007/2010 Pro. PL, OpenOffice 3.3, 

b. przeglądarek internetowych: MS Inter-
net Explorer 9, Mozilla Firefox 4, Goo-
gle Chrome 11, 

c. oprogramowania antywirusowego: So-
phos Endpoint Security and Control 9.7, 

d. oprogramowania wirtualizacyjnego: 
VMware Workstation 7, VMware 
vSphere Client 4.1, 

e. oprogramowania do zarządzania pro-
jektem: MS Project 2007/2010, 

f. oprogramowanie wideokonferencyjne: 
MS Lync 2010, 

g. oprogramowania klienckiego VPN Cisco 
Systems, 

h. słownika polsko-angielskiego Collinsa 
YDP. 

2. Zapewniający pełną współpracę z serwerami 
usług sieciowych działającymi w sieci Zamawia-
jącego: 

a) serwerem Active Directory MS Windows 
2008, 

b) serwerem plików MS Windows 2008, 
c) serwerem usług terminalowych MS 

Windows 2003/2008. 
3. Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów 

zainstalowanych w zamawianym sprzęcie kom-
puterowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników 
od odpowiednich producentów podzespołów). 

Podać producenta, typ i model. 
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4. Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby 
aplikacji min. 8 GB przestrzeni adresowej pa-
mięci RAM. 

5. Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 
64-bitowych. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 
14 dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do na-
prawy oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 

 

 
 

2. Serwer systemu telewizji cyfrowej o wysokiej wydajności - 2 szt. 
 
typ *………………………………… (podać typ oraz producenta oferowanego urządzenia)  

 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

Płyta główna: 
1. Z możliwością użycia pamięci RAM DDR3 

w dwukanałowej architekturze, co najmniej 
4xDIMM, co najmniej 32GB, o taktowaniu 
co najmniej 1600 MHz bez overclockingu. 

2. Obsługująca zintegrowany procesor 
graficzny używający technologii Quick Sync. 

3. Posiadająca złącze Thunerbolt obsługujące 
łańcuchowo do 6 urządzeń. 

4. Obsługująca używane przez 
Zamawiającego technologie Quad-GPU 
SLI. 

5. Zawierająca dwie zintegrowane karty 
sieciowe Gigabit LAN. 

6. Posiadająca zintegrowaną obsługę 
dwupasmowego Wi-Fi 802.11 b/g/n, oraz 
dołączone w zestawie co najmniej dwie 
anteny do obsługi tej funkcjonalności. 

7. Posiadająca zintegrowaną obsługę 
Bluetooth 4.0. 

8. Posiadająca co najmniej sześć złącz SATA 
6Gb/s i trzy 3Gb/s, oraz co najmniej dwa 
eSATA 6Gb/s i jedno mini-SATA 3Gb/s, a 
także kontroler RAID obsługujący co 
najmniej sześć z tych złączy SATA, 
pracujący w konfiguracji RAID 0, 1, 5  i 10. 

9. Posiadająca równoległą obsługę co 
najmniej 16 linii PCI-EXPRESS 3.0, w tym 
co najmniej cztery złącza PCI-E 3.0/2.0, 
dwa pracujące w trybie x16, dwa w x8 oraz 
dwa PCIe 2.0 x1. 

10. Posiadająca  co najmniej 6 portów USB 3.0 
i 6 portów USB 2.0, w tym co najmniej dwa 
obsługujące UASP 

11. Posiadająca co najmniej jeden  port IEEE 
1394a. 

12. Pozwalająca na zdalne sterowanie 
systemem z urządzeń mobilnych za 
pomocą Wi-Fi 

13. Umożliwiająca programową kontrolę 
prędkości wiatraków chłodzących. 

14. Posiadająca funkcjonalność pozwalającą na 
podłączanie czterech dysków HDD i SSD 

Podać producenta, typ i model. 
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jednocześnie w taki sposób, że dysk SSD 
służy za cache dysku HDD. 

15. Umożliwiająca aktualizowanie BIOSu płyty 
bez włączania systemu i bez montowania 
podzespołów (procesora itp.) do płyty. 

16. Posiadająca wbudowany dysk SSD o 
pojemności co najmniej 32 GB 

17. Posiadająca gniazdo pozwalające na 
wyprowadzenie portów USB 3.0 na przedni 
panel obudowy. 

Procesor:  
 1. Posiadający co najmniej 4 rdzenie i 

obsługujący co najmniej 8 wątków. 
 2. Osiągający co najmniej 10430 punktów 

Passmark CPU Mark w teście PassMark. 
 3. Zbudowany w architekturze 64-bitowej. 
 4. Posiadający co najmniej 8MB Cache. 
 5. Obsługujący co najmniej 32 GB RAM DDR3 

o taktowaniu do co najmniej 1600MHz. 
 6. Posiadający technologię zapewniającą 

dynamiczny overclocking w zależności od 
obciążenia. 

 7. Obsługujący co najmniej 16 linii PCI-
EXPRESS jednocześnie. 

 8. Posiadający zintegrowaną kartę graficzną 
obsługującą technologię Quick Sync. 

Podać producenta, typ i model  

Chłodzenie procesora: 
1. Aktywne, o zakresie obrotów pracy 600-

1600 RPM. 
2. O możliwym do uzyskania przepływie 

powietrza co najmniej 66 CFM. 
3. O możliwym do uzyskania ciśnieniu 

powietrza co najmniej 1.7 mm H2O. 
4. O poborze mocy nie większym niż 2.2W. 

Podać producenta, typ i model. 

Karta graficzna: 
1. Przetestowana do użytku z 

wykorzystywanym przez Zamawiającego 
Blackmagic UltraScope. 

2. O mocy obliczeniowej co najmniej 1250 
GFLOPS. 

3. Posiadająca zaimplementowaną 
technologię CUDA, wykorzystywaną przez 
programy używane przez Zamawiającego. 

4. Posiadająca co najmniej 1024 MB RAM 
256-bit GDDR5 o przepustowości co 
najmniej 128 GB/s. 

5. Posiadająca co najmniej 384 procesory 
strumieniowe. 

6. Posiadająca sterowniki pod systemy Linux i 
Windows, które będą używane w tym 
systemie. 

7. Posiadająca złącze HDMI lub mini HDMI z 
przejściówką na HDMI oraz co najmniej 
dwa złącza DVI. 

Podać producenta, typ i model. 

Karta SDI: 
1. Składająca się z dwóch identycznych 

modułów, które są podłączane przez jedno 
złącze PCI Express x4, i są widziane przez 
system jako dwie osobne, dwukierunkowe 
karty SDI. 

Podać producenta, typ i model. 
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2. Pozwalająca na jednoczesne odczytywanie 
i wysyłanie sygnału na różnych portach SDI. 

3. Mogąca pracować jako dwa niezależne 
moduły wejściowe z programem CasparCG, 
który będzie używany w tym systemie. 

4. Posiadająca co najmniej jedno wyjście i 
jedno wejście HD SDI na moduł. 

5. Obsługująca co najmniej 8 kanałów HD 
Audio SDI  na moduł. 

6. Posiadająca wejście synchronizacyjne 
Genlock pracujące w standardach 
Blackburst i Tri-Sync, działające w 
formatach HD 

7. Obsługująca formaty HD 720p50, 
720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 
1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 
1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 
1080i50, 1080i59.94 i 1080i60. 

8. Posiadająca co najmniej 10 bitowe 
przetwarzanie kolorów. 

9. Posiadająca sprzętową konwersję 
przestrzeni kolorów oraz HD-SD i SD-HD w 
czasie rzeczywistym. 

Pamięć RAM:  
1. Wielkości 16GB, 240 pinową, typu DDR3, 

formatu DIMM, pracującą pod napięciem 
1.5V w konfiguracji Dual Channel. 

2. O latencji SPD nie większej niż 9-9-9-24. 
3. Pracująca z przetestowaną częstotliwością 

co najmniej 1600Mhz. 

4. Zawierająca dwa dopasowane moduły 8GB, 
z radiatorem chłodzącym. 

Podać producenta, typ i model. 

Dysk SSD – 2 szt: 
1. Będący dyskiem SSD o pojemności 240 

GB. 
2. Posiadający interfejs SATA 3.0. 
3. Potrafiący odczytywać/zapisywać z 

prędkością (odpowiednio) co najmniej 
560/520 MB/s. 

4. Osiągający pierwszy rząd wydajności (tier 
1) według benchmarków Tomshardware i 
66150 pkt w teście HDD PCMark Vantage. 

5. Posiadający przejściówkę pozwalającą na 
zamontowanie w doku 3.5”. 

Podać producenta, typ i model. 

Dysk HDD – 2 szt: 
1. HDD o pojemności 3TB. 
2. Pracujący z prędkością obrotową 

7200RPM. 
3. Posiadający interfejs SATA 6 Gb/s. 
4. Posiadający co najmniej 64 MB pamięci 

cache. 
5. O średnim czasie dostępu do 4 ms. 
6. Którego prędkość transmisji danych nie 

spada poniżej 90 MB/s co jest potwierdzone 
benchmarkiem HD Tune Pro 5.00.  

7. Uzyskujący wynik co najmniej 11000 pkt w 
teście PCMark05 HDD Score. 

 

 

Podać producenta, typ i model. 
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Obudowa: 
1. Typu tower. 
2. Kompatybilna z wybraną płytą główną, 

umożliwiającą wykorzystanie jej wszystkich 
slotów PCI-E. 

3. Posiadająca uchwyt na górnej ściance 
umożliwiający łatwe przenoszenie w pełni 
wyposażonej obudowy. 

4. O stalowej ramie, gwarantującej 
wytrzymałość w pełni wyposażonego 
zestawu podczas transportu 

5. O wadze mniejszej niż 9kg 
6. Posiadająca sloty na co najmniej 10 dysków 

3.5”  
7. Wyposażona w co najmniej 3 

wysokowydajne wentylatory, w tym dwa o 
średnicy co najmniej 140mm i jeden co 
najmniej 120mm, w obudowie dla 
zapewnienia stabilnej pracy przy dużych 
obciążeniach, z możliwością zainstalowania 
dwóch kolejnych wentylatorów 
spełniających te wymagania 

8. Posiadająca przedni panel I/O wyposażony 
w co najmniej dwa sloty USB 2.0, e-SATA i 
wejście i wyjście Audio 

9. Umożliwiająca montaż wszystkich 
elementów zestawu. 

Podać producenta, typ i model. 

Zasilacz: 
1. ATX12V o mocy co najmniej 1000W. 
2. Posiadający certyfikat 80 PLUS PLATINUM. 
3. Przystosowany do pracy z używaną przez 

Zamawiającego technologią SLI. 
4. Wyposażony w aktywny system chłodzenia. 
5. Posiadający zabezpieczenia przed 

przekroczeniem dopuszczalnej mocy, 
napięcia i przeciwko zwarciu. 

Podać producenta, typ i model. 

Myszka bezprzewodowa:  
1. Bezprzewodowa, posiadająca 

mikroodbiornik USB, pozwalający na 
jednoczesne podłączenie myszki i 
klawiatury, kompatybilny z zakupioną 
klawiaturą. 

2. Pracująca na bateriach alkalicznych typu 
AA przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

3. Przystosowana do obsługi przez osoby 
prawo i leworęczne. 

4. Gwarantująca prawidłową pracę na szkle, a 
także powierzchni lustrzanej i o wyrazistej 
fakturze, np. sękatej. 

5. Posiadająca co najmniej 5 przycisków i 
rolkę posiadającą dwa tryby pracy – 
przewijanie bezstopniowe oraz skokowe, a 
także posiadającą funkcję przewijania na 
boki. 

6. Wyposażona w zapinany pokrowiec. 

Podać producenta, typ i model. 

Klawiatura bezprzewodowa: 
1. Bezprzewodowa, posiadająca 

mikroodbiornik USB, pozwalający na 
jednoczesne podłączenie myszki i 
klawiatury, kompatybilny z zakupioną 

Podać producenta, typ i model. 
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myszką. 
2. Pracująca na bateriach alkalicznych typu 

AAA  przez okres co najmniej 24 miesięcy. 
3. Posiadająca klawiaturę QWERTY, 

klawiaturę numeryczną i klawisze funkcyjne. 
4. Będąca klawiaturą pełnowymiarową o 

prostym profilu (nie „łamanym” ani 
falowanym). 

5. Odporna na zalanie i promieniowanie UV. 
6. Wyposażona w co najmniej osiem 

konfigurowalnych klawiszy dostępu. 
Monitor LCD: 
1. 30 calowy panoramiczny. 
2. O rozdzielczości co najmniej 2560x1600. 
3. O czasie reakcji nie większym niż 8ms. 
4. Posiadający wejścia HDMI, DVI-D. 
5. Posiadający matrycę IPS. 
6. O jasności obrazu co najmniej 370cd/m2. 
7. O kontraście dynamicznym co najmniej 

3000:1. 
8. O kątach widzenia co najmniej 178 stopni. 
9. Z częstotliwością odświeżania co najmniej 

60Hz. 

Podać producenta, typ i model. 

System operacyjny: Windows 7 Professional 
PL (64-bit) lub równoważny 
Przez system równoważny do Microsoft Windows 7 Pro-
fessional PL (64-bit) Zamawiający rozumie system speł-
niający następujące wymagania funkcjonalne: 

6. Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywa-
nego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.: 

i. oprogramowania biurowego: MS Office 
2007/2010 Pro. PL, OpenOffice 3.3, 

j. przeglądarek internetowych: MS Inter-
net Explorer 9, Mozilla Firefox 4, Goo-
gle Chrome 11, 

k. oprogramowania antywirusowego: So-
phos Endpoint Security and Control 9.7, 

l. oprogramowania wirtualizacyjnego: 
VMware Workstation 7, VMware 
vSphere Client 4.1, 

m. oprogramowania do zarządzania pro-
jektem: MS Project 2007/2010, 

n. oprogramowanie wideokonferencyjne: 
MS Lync 2010, 

o. oprogramowania klienckiego VPN Cisco 
Systems, 

p. słownika polsko-angielskiego Collinsa 
YDP. 

7. Zapewniający pełną współpracę z serwerami 
usług sieciowych działającymi w sieci Zamawia-
jącego: 

d) serwerem Active Directory MS Windows 
2008, 

e) serwerem plików MS Windows 2008, 
f) serwerem usług terminalowych MS 

Windows 2003/2008. 
8. Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów 

zainstalowanych w zamawianym sprzęcie kom-
puterowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników 
od odpowiednich producentów podzespołów). 

9. Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby 
aplikacji min. 8 GB przestrzeni adresowej pa-
mięci RAM. 

10. Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 
64-bitowych. 

Podać producenta, typ i model. 
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Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 
14 dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do na-
prawy oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 

 

 
 

3. Serwer multimedialny przystosowany do ciągłej pracy - 4 szt. 

 

typ *……………………… …………… (podać typ oraz producenta oferowanego urządzenia)  

 

Parametry wymagane przez 
 Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

1. Montowalny w szafie rack, wysokości 1U. 
2. Posiadający co najmniej 4 GB RAM DDR3-

1333 z możliwością rozszerzenia do co 
najmniej 32GB. 

3. Posiadający co najmniej cztery kieszenie 
hot-swap na dyski SATA 3,5” z obsługą 
macierzy RAID 0, 1, 5, 10, oraz wszelkie 
elementy konieczne do podłączenia tych 
dysków do płyty głównej. 

4. Posiadający procesor klasy serwerowej 
osiągający co najmniej 6350 pkt w 
benchmarku PassMark CPU Mark. 

5. Posiadający zasilacz o mocy co najmniej 
350W z certyfikatem wydajności co najmniej 
80 PLUS GOLD. 

6. Zawierający co najmniej dwie karty sieciowe 
Gigabit LAN. 

7. Posiadający co najmniej dwa porty PCI-E 
3.0 x8 i jeden PCI-E 2.0 x4. 

8. Posiadający możliwość wyprowadzenia co 
najmniej 9 portów USB 2.0. 

Podać producenta, typ i model. 

Dysk – 2 szt.:  
a) HDD o pojemności 1TB. 
b) Pracujący z prędkością obrotową 

10000RPM. 
c) Posiadający interfejs SATA 6 Gb/s. 
d) Posiadający co najmniej 64 MB pamięci 

cache. 
e) Którego prędkość transmisji danych nie 

spada poniżej 110MB/s co jest 
potwierdzone benchmarkiem HD Tune Pro 
4.60. 

f) Uzyskujący wynik co najmniej 16300 pkt w 
teście PCMark05 HDD Score 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 

14 dni roboczych od zgłoszenia, odbiór w 
siedzibie Zamawiającego. 
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4. Przenośny dysk zewnętrzny 2,5”-  2 szt. 

 

typ *……………………… … (podać typ oraz producenta oferowanego urządzenia)  

 

Parametry wymagane przez 
 Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę*

 

1. HDD 2,5” o pojemności co najmniej 2TB. 
2. Zewnętrzny, łączący się z komputerem 

przez interfejs USB 3.0 i USB 2.0, 
wyposażony w odpowiednie kable. 

3. Zapisujący z prędkością co najmniej 100 
MB/s. 

4. Nie wymagający dodatkowego zasilania 
poza USB. 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 
14 dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do 
naprawy oraz zwrot w siedzibie 
Zamawiającego. 

 

 

 

5. Zewnętrzna sieciowa macierz RAID - 1 szt. 

 

typ *……………………… (podać typ oraz producenta oferowanego urządzenia)  

 

Parametry wymagane przez  
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę*

 

1. Obsługująca pięć dysków 3,5” Hot-Swap 
przez SATA3, o pojemności do 3T każdy. 

2. Obsługująca konfigurację RAID 0, 1, 5, 6, 
10, 5+, JBOD, Single Disk z możliwością 
rozbudowy, zmiany trybu i obsługi online. 

3. Posiadająca wbudowany serwer wydruku, 
FTP, oraz serwer WWW z obsługą php, 
SQL, html. 

4. Pozwalająca na bezpośrednie ściąganie 
plików przez Torrent, FTP, http, 
bezpośrednio na macierz, bez udziału 
innego komputera. 

5. Posiadająca certyfikaty zgodności z 
VMware vSphere4, Citrix i Hyper-V. 

6. Pozwalająca na podłączenie dodatkowych 
dysków przez USB 3.0 i eSATA w celu 
zrobienia backupu materiału zawartego na 
macierzy sieciowej, lub skopiowania danych 
na macierz, co można zainicjować 
wciśnięciem jednego przycisku na 
macierzy. 

7. Pozwalająca na zdalną replikację na inne 
serwery QNAP przez szyfrowane 
połączenie, co można zainicjować online. 

8. Obsługująca protokół iSCSI, który pozwala 
na bezpośrednią obsługę systemów z 
inicjatorem iSCSI. 

Podać producenta, typ i model. 
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9. Szyfrująca dostęp do FTP za pomocą 
SSL/TLS. 

10. Pozwalająca na kontrolę dostępu na 
podstawie adresów ip klientów. 

11.  Zarządzana poprzez HTTPS (SSL) 
12. Współpracująca z zasilaczami awaryjnymi 

typu UPS APC. 
13. Pozwalająca na szyfrowanie dysków 256 

bitowym kluczem AES. 
14. Obsługująca ACL oraz CHAP dla iSCSI, a 

takżę LDAM i Active Directory. 
15. Posiadająca wbudowany serwer VPN i 

obsługę SSH i Telnet. 
16. Posiadająca funkcję Wake-On-LAN, 

pozwalająca na uruchomienie macierzy 
przez sieć, a także ustawienie daty i czasu 
zamknięcia i ponownego uruchomienia 
systemu. 

17. Posiadająca obsługę protokołu RSS do 
pobierania informacji o aktualizacjach. 

18. Pozwalająca na konfigurację i nadzór 
systemu przez wbudowany ekran LCD. 

19. Obsługująca co najmniej 256 
jednoczesnych połączeń sieciowych, oraz 
4094 kont w 512 grupach. 

20. Łącząca się z siecią przez dwie karty 
Gigabit LAN 1Gbit/s z funkcjami load 
ballancing, failover, oraz Multi IP. 

21. Posiadająca złącza 5 USB 2.0, 2 USB 3.0 
oraz 2 eSata. 

22. Posiadająca wskaźniki LED informujące o 
statusie systemu. 

23. Obsługująca protokoły sieciowe CIFS / 
SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, 
SNMP, Telnet, SSH. 

24. Obsługująca port trunking w standardach: 
balance, active backup, balance XOR, 
broadcast, IEE 802.3ad  adaptacyjny 
rozkład obciążenia, balance TLB, Balance 
ALB. 

25. Posiadająca wbudowany serwer WWW 
PHP, MySQL, SQLite, phpMyAdmin, 
Joomla. 

26. Obsługująca usługi multimedialne UPnP, 
radio internetowe, galeria www, iTunes 
serwer. 

27. Posiadająca wbudowany serwer dynamic 
DNS 

Dyski – 5 szt.: 
a) HDD o pojemności 3TB. 
b) Pracujące z prędkością obrotową 

7200RPM. 
c) Posiadające interfejs SATA 6 Gb/s. 
d) Posiadające co najmniej 64 MB pamięci 

cache. 
e) O średnim czasie dostępu do 4 ms. 
f) Których prędkość transmisji danych nie 

spada poniżej 90 MB/s co jest potwierdzone 
benchmarkiem HD Tune Pro 5.00.  

g) Uzyskujące wynik co najmniej 11000 pkt w 
teście PCMark05 HDD Score. 

Podać producenta, typ i model. 
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Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 
14 dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do 
naprawy oraz zwrot w siedzibie 
Zamawiającego. 

 

 

6. Zasilacz awaryjny UPS klasy serwerowej – 2 szt. 
 
typ *……………………… (podać typ oraz producenta oferowanego urządzenia)  

 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

1. O napięciu wejściowym i wyjściowym 
sinusoidalnym 230V 50 Hz, także na 
zasilaniu bateryjnym. 

2. O mocy skutecznej 1200W. 
3. Posiadający osiem wyjść IEC 320 C13 i 

dwa jumpery IEC. 
4. Posiadający akumulator odporny na 

wyciekanie, o czasie ładowania nie 
większym niż 3 godziny. 

5. Komunikujący się z podłączonym serwerem 
za pomocą USB i portu szeregowego, oraz, 
potrafiący bezpiecznie wyłączyć zasilany 
komputer w przypadku utraty zasilania, i 
włączyć go po powróceniu zasilania 
sieciowego. 

6. Wyposażony w interfejs SmartCard. 
7. Posiadający wyświetlacz LCD i wskaźniki 

LED do kontroli i monitoringu systemu. 
8. Wyposażony w dźwiękowy alarm 

przeciążenia i przejścia na zasilanie 
bateryjne. 

9. Typu tower. 
10. Mogący zasilić z baterii urządzenia o 

poborze mocy 1200W przez co najmniej 6 
minut. 

11. Posiadający wbudowaną kartę sieciową, 
pozwalającą na zdalną kontrolę i 
zarządzanie systemem. 

12. Posiadający opcję regularnego testowania 
baterii, oraz system alarmujący o 
niesprawnej lub odłączonej baterii. 

13. Potrafiący dobierać napięcie ładowania 
baterii w zależności od jej temperatury, w 
celu maksymalnego wydłużenia jej 
żywotności. 

14. Posiadający wskaźnik poboru mocy. 
15. Posiadający baterię montowaną w systemie 

hot-swap. 

16. Posiadający resetowalne (nie wymagające 
wymiany po przeciążeniu) zabezpieczenia 
przeciwko zwarciu i przeciążeniu. 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 
14 dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do na-
prawy oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 
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* wypełnia Wykonawca 

UWAGA! 

W pozycji „Parametry oferowane przez Wykonawcę*” należy bezwzględnie podać dane 
umożliwiające jednoznaczną ocenę czy sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego. 

 
 

Miejscowość…………………dnia ……………….2012 r. 
 
 
 

 
………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
 


