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Przedmiot zamówienia: dostawa 
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 
rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 
czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operato
interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze 
przez Narodowe Centrum Bada
 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklatur
30237200-1 akcesoria komputerowe, 30237280
urządzenia sieciowe, 30233141
48820000 serwery 
 

Opis przedmiotu zamówienia
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
– Państwowego Insty
Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i 
prezentacji w czasie rzeczywistym tre
operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV
środków na naukę przez Narodowe Centrum Bada
specyfikacją techniczną

2. Przetarg został podzielony na 2
jedną lub dwie części. Zamawiaj
poszczególnych częściach
przetargu (najniższa cena).

3. Wszystkie urządzenia musza by
CE producenta. 

4. Wszystkie dostarczone urz
gwarancją, która zapewnia napraw
sprzętu do naprawy oraz zwrot musi mie

 
 

Część 1 - urządzenia sieciowe

1. Zasilacz awaryjny UPS klasy serwerowej 

spełniający następujące minimalne wymagania:

• O napięciu wejś

zasilaniu bateryjnym;

• O mocy skutecznej 1000W;

• Posiadający osiem wyj

• Posiadający akumulator odporny na wyciek

większym niż 3 godziny;

1 

/13 

Załącznik nr A do SIW

dostawa urządzeń sieciowych dla Instytutu Łączno
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 
ści lokalnych dostawców usług w sieciach operato

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na nauk
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówie
1 akcesoria komputerowe, 30237280-5 akcesoria zasilające, 32420000

30233141-1 nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID),

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych dla Instytutu Ł
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach 

Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i 
prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach 
operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze 

 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z poni
 techniczną. 

Przetarg został podzielony na 2 części. Każdy z Wykonawców moż
ęści. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych o
ęściach, które w największym stopniu spełniają

sza cena). 
dzenia musza być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat (oznacze

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte co najmniej 
, która zapewnia naprawę w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia. Odbiór 

tu do naprawy oraz zwrot musi mieć miejsce w siedzibie Zamawiaj

dzenia sieciowe 

Zasilacz awaryjny UPS klasy serwerowej - 1 szt. 

ące minimalne wymagania: 

ciu wejściowym i wyjściowym sinusoidalnym 230V 50 Hz, tak

bateryjnym; 

O mocy skutecznej 1000W; 

osiem wyjść IEC 320 C13; 

akumulator odporny na wyciekanie, o czasie ładowania nie 

ż 3 godziny; 
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ączności – 
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 
ci lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów 

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
32420000-3 

nych dysków (RAID), 

 sieciowych dla Instytutu Łączności 
tutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach 

Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i 
ci lokalnych dostawców usług w sieciach 

)”, współfinansowanego ze 
zgodnie z poniższą 

dy z Wykonawców może złożyć ofertę na 
cy zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert, w 

kszym stopniu spełniają podane kryterium 

 certyfikat (oznaczenie) 

co najmniej 12 miesięczną 
gu 14 dni roboczych od zgłoszenia. Odbiór 

 miejsce w siedzibie Zamawiającego. 

m sinusoidalnym 230V 50 Hz, także na 

anie, o czasie ładowania nie 



 

 

• Komunikujący si

szeregowego oraz potrafi

przypadku utraty

• Wyposażony w kart

zarządzanie systemem

• Posiadający wyś

systemu; 

• Wyposażony w d

bateryjne; 

• Typu tower; 

• Mogący zasilić z baterii urz

7 minut; 

• Posiadający opcje

o niesprawnej lub 

• Potrafiący dobiera

temperatury, w

• Posiadający wska

• Posiadający bateri

• Posiadający resetowalne 

zabezpieczenia

przepięciem o znamionowej mocy

• Wymagane jest tak

męski-damski IEC

sieciowymi z bolcem uziemiaj

1,5m z wtykiem IEC 320 C14

2. Zasilacz awaryjny UPS klasy serwerowej

spełniający następujące minimalne wymagania:

• O napięciu wejś

zasilaniu bateryjnym;

• O mocy skutecznej powy

• Posiadający osiem wyj

• Posiadający akumulator odporny na wyciekanie, o 

nie większym niż

• Komunikujący si

szeregowego oraz

przypadku utraty zasilania
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ący się z podłączonym serwerem za pomoc

szeregowego oraz potrafiący bezpiecznie wyłączyć zasilany komputer w 

ku utraty zasilania i włączyć go po powróceniu zasilania sieciowego;

ony w kartę sieciową Ethernet, pozwalającą na zdaln

dzanie systemem; 

cy wyświetlacz LCD i wskaźniki LED do kontroli i monitoringu 

ony w dźwiękowy alarm przeciążenia i przejś

cy zasilić z baterii urządzenia o poborze mocy 900W przez co najmniej 

cy opcje regularnego testowania baterii oraz system alarmuj

niesprawnej lub odłączonej baterii; 

cy dobierać napięcie ładowania baterii w zale

temperatury, w celu maksymalnego wydłużenia jej żywotnoś

cy wskaźnik poboru mocy; 

cy baterię montowaną w systemie hot-swap; 

cy resetowalne (nie wymagające wymiany po przeci

zabezpieczenia przeciwko zwarciu i przeciążeniu, chroni

ciem o znamionowej mocy co najmniej 450J; 

Wymagane jest także dostarczenie co najmniej ośmiu dwumetrowych kabli 

damski IEC-320 (C13 – C14) oraz listwy zasilającej z min. 4 gniazdami 

sieciowymi z bolcem uziemiającym (typ E) i przewodem zasilaj

1,5m z wtykiem IEC 320 C14. 

Zasilacz awaryjny UPS klasy serwerowej – 1 szt. 

ące minimalne wymagania: 

ciu wejściowym i wyjściowym sinusoidalnym 230V 50 Hz

zasilaniu bateryjnym; 

O mocy skutecznej powyżej 1950W; 

cy osiem wyjść IEC 320 C13, jedno IEC 320 C19;

cy akumulator odporny na wyciekanie, o średnim czasie ładow

kszym niż 3 godziny; 

ący się z podłączonym serwerem za pomoc

szeregowego oraz potrafiący bezpiecznie wyłączyć zasilany komput

przypadku utraty zasilania i włączyć go po powróceniu zasilania sieciowego;

czonym serwerem za pomocą USB i portu 

zasilany komputer w 

powróceniu zasilania sieciowego; 

ą na zdalną kontrolę i 

kontroli i monitoringu 

enia i przejścia na zasilanie 

o poborze mocy 900W przez co najmniej 

regularnego testowania baterii oraz system alarmujący 

cie ładowania baterii w zależności od jej 

ywotności; 

ce wymiany po przeciążeniu) 

eniu, chroniące przed 

miu dwumetrowych kabli 

cej z min. 4 gniazdami 

cym (typ E) i przewodem zasilającym dł. min. 

ciowym sinusoidalnym 230V 50 Hz, także na 

o IEC 320 C19; 

rednim czasie ładowania 

pomocą USB i portu 

 zasilany komputer w 

powróceniu zasilania sieciowego; 



 

 

• Wyposażony w kart

zarządzanie systemem;

• Posiadający wyś

systemu; 

• Wyposażony w d

bateryjne; 

• Typu tower; 

• Mogący zasilić z baterii 

13 minut; 

• Posiadający opcj

niesprawnej lub odł

• Potrafiący dobiera

temperatury, w cel

• Posiadający bateri

• Posiadający resetowalne (nie wymagaj

zabezpieczenia przeciwko zwarciu i przeci

przepięciem o zn

• Wymagane jest tak

męski-damski IEC

sieciowymi z bolcem uziemiaj

1,5m z wtykiem IEC 3

3. Przełącznik KVM - 1 szt. 

spełniający następujące minimalne wymagania:

• Pozwalający obsługiwa

się z monitora VGA lub DVI, myszki USB i klawiatury USB;

• Umożliwiający przeł

skrótów klawiaturowych lub przycisków na obudowie przeł

• Wyposażony w diody LED pokazuj

oraz stan podłą

• Wyposażony w 8 gniazd wej

i jedno wyjściowe do monitora obsługuj

sygnału DVI oraz do 2048x1536 dla sygnału analogowego VGA;

• Wyposażony w 8 par gniazd mini

stronie konsoli umo

wyjściowych; 
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ony w kartę sieciową Ethernet, pozwalającą na zdaln

dzanie systemem; 

cy wyświetlacz LCD i wskaźniki LED do kontroli i monitoringu 

ony w dźwiękowy alarm przeciążenia i przejś

cy zasilić z baterii urządzenia o poborze mocy 1500W przez co najmniej 

cy opcję regularnego testowania baterii, oraz system alarmuj

sprawnej lub odłączonej baterii; 

cy dobierać napięcie ładowania baterii w zale

temperatury, w celu maksymalnego wydłużenia jej żywotnoś

cy baterię montowaną w systemie hot-swap; 

cy resetowalne (nie wymagające wymiany po przeci

zabezpieczenia przeciwko zwarciu i przeciążeniu, chroni

ciem o znamionowej mocy co najmniej 480J; 

Wymagane jest także dostarczenie co najmniej ośmiu dwumetrowych

damski IEC-320 (C13 – C14) oraz listwy zasilającej z min. 4 gniazdami 

sieciowymi z bolcem uziemiającym (typ E) i przewodem zasilaj

1,5m z wtykiem IEC 320 C14. 

szt.  

ące minimalne wymagania: 

cy obsługiwać do 8 serwerów za pomocą jednej konsoli składaj

 z monitora VGA lub DVI, myszki USB i klawiatury USB; 

ący przełączanie pomiędzy dołączonymi serwerami za pomoc

skrótów klawiaturowych lub przycisków na obudowie przełącznika;

ony w diody LED pokazujące, które gniazdo wejściowe jest aktywne 

oraz stan podłączonych serwerów; 

ony w 8 gniazd wejściowych DVI-I (po jednym dla ka

ściowe do monitora obsługujących rozdzielczości do 1920x1200 dla 

sygnału DVI oraz do 2048x1536 dla sygnału analogowego VGA;

ony w 8 par gniazd mini-jack po stronie serwerowej i jednej pary po 

stronie konsoli umożliwiających przełączanie sygnałów audio wej

ą na zdalną kontrolę i 

niki LED do kontroli i monitoringu 

rzejścia na zasilanie 

500W przez co najmniej 

 regularnego testowania baterii, oraz system alarmujący o 

cie ładowania baterii w zależności od jej 

ywotności; 

ce wymiany po przeciążeniu) 

eniu, chroniące przed 

dwumetrowych kabli 

cej z min. 4 gniazdami 

cym (typ E) i przewodem zasilającym dł. min. 

 jednej konsoli składającej 

 

i serwerami za pomocą 

skrótów klawiaturowych lub przycisków na obudowie przełącznika; 

ce, które gniazdo wejściowe jest aktywne 

I (po jednym dla każdego serwera) 

ści do 1920x1200 dla 

sygnału DVI oraz do 2048x1536 dla sygnału analogowego VGA; 

jack po stronie serwerowej i jednej pary po 

zanie sygnałów audio wejściowych i 



 

 

• Wyposażony w 8 gniazd USB typu B do komunikacji z serwerami po 

interfejsie USB2.0;

• Wyposażony w dwuportowy hub USB2.0 umo

USB (np. drukarki, dysku zewn

podłączonymi serwerami;

• Kompatybilny z systemami Windows 7 i Linux Ubuntu w wersji 9.10 i 

wyższych; 

• Wymagane jest tak

A męski dł. 2 m, 3 kabli USB2.0 typu wtyk B m

kabli DVI-I Single Link m

męski dł. 3 m, 10 kabli jack stereo 3,5’’ m

stereo 3,5’’ męski 

4. Zewnętrzna sieciowa macierz RAID w obudowie typu rack 

spełniająca następujące minimalne wymagania:

• Obsługująca 12

• Obsługująca konfiguracje RAID 0, 1, 5, 6,

możliwością rozbudowy

• Posiadająca wbudowany serwer wydruku, FTP

SSL/TLS) oraz serwer WWW z obsług

• Pozwalająca na 

bez udziału innego komputera;

• Pozwalająca na podł

celu zrobienia backupu materiału 

skopiowania danych na macierz, co mo

na macierzy; 

• Pozwalająca na zdaln

Zamawiającego

• Obsługująca protokół iSCSI;

• Umożliwiająca wł

jako dyski wirtualne;

• Pozwalająca na kontrol

• Zarządzana poprzez HTTPS (SSL)

• Współpracująca z zasi

• Pozwalająca na szyfrowanie

• Posiadająca obsług

4 

ony w 8 gniazd USB typu B do komunikacji z serwerami po 

interfejsie USB2.0; 

ony w dwuportowy hub USB2.0 umożliwiający podłą

USB (np. drukarki, dysku zewnętrznego) i współdzielenie

czonymi serwerami; 

Kompatybilny z systemami Windows 7 i Linux Ubuntu w wersji 9.10 i 

Wymagane jest także dostarczenie: 5 kabli USB2.0 typu wtyk B m

ski dł. 2 m, 3 kabli USB2.0 typu wtyk B męski – wtyk A m

I Single Link męski – męski dł. 2 m, 3 kabli DVI-I Single Link m

ski dł. 3 m, 10 kabli jack stereo 3,5’’ męski – męski dł. 2 m, 6 kabli jack 

ęski – męski dł. 3 m, 4 przejściówek VGA męski 

ciowa macierz RAID w obudowie typu rack - 1 szt.

pujące minimalne wymagania: 

ca 12 dysków 3,5” Hot-Swap SATA3, o pojemnoś

ca konfiguracje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5+, JBOD, Single Disk z 

rozbudowy, zmiany trybu i obsługi online; 

ca wbudowany serwer wydruku, FTP (z możliwo

SSL/TLS) oraz serwer WWW z obsługą PHP, SQL, HTML; 

ca na ściąganie plików przez FTP, HTTP bezpoś

bez udziału innego komputera; 

ca na podłączenie dodatkowych dysków przez USB 3.0 i eSATA w 

zrobienia backupu materiału zawartego na macierzy sieciowej

danych na macierz, co można zainicjować wciś

ca na zdalną replikację na inne serwery QNAP

cego poprzez szyfrowane połączenie; 

ca protokół iSCSI; 

ąca włączenie do zasobów macierzy innych urzą

jako dyski wirtualne; 

ca na kontrolę dostępu na podstawie adresów IP klientów;

na poprzez HTTPS (SSL); 

ca z zasilaczami awaryjnymi typu UPS APC; 

ca na szyfrowanie dysków 256 bitowym kluczem AES;

a obsługę SSH i Telnet; 

ony w 8 gniazd USB typu B do komunikacji z serwerami po 

cy podłączenie urządzeń 

trznego) i współdzielenie ich pomiędzy 

Kompatybilny z systemami Windows 7 i Linux Ubuntu w wersji 9.10 i 

e dostarczenie: 5 kabli USB2.0 typu wtyk B męski – wtyk 

wtyk A męski dł. 3 m, 5 

I Single Link męski – 

ski dł. 2 m, 6 kabli jack 

ęski – DVI żeński. 

szt. 

Swap SATA3, o pojemności do 4TB każdy; 

10, 5+, JBOD, Single Disk z 

żliwością szyfrowania 

 

plików przez FTP, HTTP bezpośrednio na macierz, 

czenie dodatkowych dysków przez USB 3.0 i eSATA w 

zawartego na macierzy sieciowej lub 

 wciśnięciem przycisku 

na inne serwery QNAP posiadane przez 

czenie do zasobów macierzy innych urządzeń iSCSI target 

esów IP klientów; 

 

dysków 256 bitowym kluczem AES; 



 

 

• Posiadająca funkcj

godziny zamknię

• Posiadająca obsług

• Pozwalająca na konfiguracj

• Obsługująca co

kont w 512 grupach;

• Łącząca się z sieci

balancing, fail-over, oraz Multi IP;

• Posiadająca nast

• Posiadająca wska

• Obsługująca protokoły sieciowe CIFS / SMB, HTTP, FTP, HTTPS, NTP;

• Obsługująca port trunking w standardach: balance, active backup, balance 

XOR, broadcast, IEE

Balance ALB; 

• Obsługująca usługi multimedialne 

iTunes serwer; 

• Posiadająca wbudowany serwer dynamic DNS

• Wykrywająca uszkodzone sektory na dyskach macierzy;

• Wyposażona w redundantny zasilacz o mocy 

• Wyposażona w 8 kompatybilnych z macierz

4TB WD4000F9YZ

o przeznaczonych do pracy ci

o o pojemno

o pracujących z pr

o posiadają

o posiadają

o o średnim czasie bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 800

o o średnim poborze mocy nie przekraczaj

o których ś

MB/s, a minimalna 

benchmarkiem HD Tune Pro 5.00;

o uzyskują

Score. 
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ca funkcję Wake-On-LAN, a także możliwość ustawien

godziny zamknięcia oraz ponownego uruchomienia systemu;

ca obsługę protokołu RSS do pobierania informacji o aktualizacjach;

ca na konfigurację i nadzór systemu przez wbudowany ekran LCD;

ca co najmniej 256 jednoczesnych połączeń sieciowych

512 grupach; 

ę z siecią przez dwie karty Gigabit LAN 1Gbit/s z funkcjami load

over, oraz Multi IP; 

następujące złącza: min. 2 x USB 3.0 oraz min. 2 x eSa

ca wskaźniki LED informujące o statusie systemu;

protokoły sieciowe CIFS / SMB, HTTP, FTP, HTTPS, NTP;

ca port trunking w standardach: balance, active backup, balance 

XOR, broadcast, IEEE 802.3ad adaptacyjny rozkład obciąż

 

ca usługi multimedialne UPnP, radio internetowe, galeri

 

ca wbudowany serwer dynamic DNS; 

ca uszkodzone sektory na dyskach macierzy; 

ona w redundantny zasilacz o mocy min. 2 x 500W;

ona w 8 kompatybilnych z macierzą dysków HDD takich jak 

4TB WD4000F9YZ lub równoważnych: 

przeznaczonych do pracy ciągłej; 

o pojemności 4TB każdy; 

pracujących z prędkością obrotową 7200RPM; 

posiadających interfejs SATA 6 Gb/s; 

siadających co najmniej 64 MB pamięci cache; 

rednim czasie bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 800

rednim poborze mocy nie przekraczającym 10W;

których średnia prędkość zapisu/odczytu danych 

MB/s, a minimalna nie spada poniżej 85 MB/s co jest potwierdzone 

benchmarkiem HD Tune Pro 5.00; 

uzyskujących wynik co najmniej 2000 pkt w teście PCMark7 HDD 

 

ść ustawienia daty i 

omienia systemu; 

nia informacji o aktualizacjach; 

stemu przez wbudowany ekran LCD; 

 sieciowych oraz 4094 

przez dwie karty Gigabit LAN 1Gbit/s z funkcjami load 

oraz min. 2 x eSata; 

ce o statusie systemu; 

protokoły sieciowe CIFS / SMB, HTTP, FTP, HTTPS, NTP; 

ca port trunking w standardach: balance, active backup, balance 

ążenia, balance TLB, 

UPnP, radio internetowe, galerię www, 

min. 2 x 500W; 

 dysków HDD takich jak WD SE 

rednim czasie bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 800 000 godzin; 

cym 10W; 

 zapisu/odczytu danych wynosi min. 130 

85 MB/s co jest potwierdzone 

ście PCMark7 HDD 



 

 

5. Klawiatura przewodowa 

spełniająca następujące minimalne wymagania:

• Posiadająca klawiatur

funkcyjne; 

• Działająca od razu po podł

ręcznej instalacji dodatkowych sterowników;

• Będąca klawiatur

• Wyposażona w przynajmniej 4 klawisze szybkiego 

• Wyposażona w klawisze pod

umożliwiającym wł

• Kompatybilna z systemami Windows XP/7/8;

• Z możliwością rozło

• Wyposażona w kabel USB o długo

6. Mysz przewodowa – 

spełniająca następujące minimalne wymagania:

• Działająca od razu po podł

ręcznej instalacji dodatkowych sterowników;

• Kompatybilna z systemami Windows 

• Wyposażona w kabel USB o długo

• Przystosowana do obsługi

• Laserowa, gwarantuj

lustrzanej i o wyrazistej fakturze, np. s

• Posiadająca co najmniej 5 

przewijanie bezstopniowe oraz skokowe, a tak

przewijania na 

Część 2 - rozbudowa systemu serwerów kasetowych blade Supermicro

1. Rozbudowa posiadanego 

blade Supermicro (składaj

modułów serwerowych SBI

następujące komponenty:

• Dwa podwójne moduły składaj

przy czym ka

wymagania: 

o Posiadać

a. min. sze

b. taktowane z cz

6 

Klawiatura przewodowa - 4 szt.  

pujące minimalne wymagania: 

ca klawiaturę QWERTY, klawiaturę numeryczn

ca od razu po podłączeniu do portu USB komputera bez konieczno

cznej instalacji dodatkowych sterowników; 

ca klawiaturą pełnowymiarową o niskim profilu; 

ona w przynajmniej 4 klawisze szybkiego dostępu;

ona w klawisze podświetlane białym światłem, z przyciskiem 

ącym włączenie lub wyłączenie podświetlenia; 

Kompatybilna z systemami Windows XP/7/8; 

ą rozłożenia nóżek, w celu zwiększenia nachylenia

w kabel USB o długości min. 1,5 m. 

4 szt. 

pujące minimalne wymagania: 

ca od razu po podłączeniu do portu USB komputera bez konieczno

cznej instalacji dodatkowych sterowników; 

Kompatybilna z systemami Windows XP/7/8; 

ona w kabel USB o długości min. 1,5 m; 

Przystosowana do obsługi przez osoby prawo i leworęczne;

warantująca prawidłową pracę na szkle, a tak

wyrazistej fakturze, np. sękatej; 

ca co najmniej 5 przycisków i rolkę posiadającą dwa tryby pracy 

ezstopniowe oraz skokowe, a także posiadaj

 boki. 

rozbudowa systemu serwerów kasetowych blade Supermicro

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu serwerów kasetowych 

(składającego się z obudowy SBE-720D-D50, pi

modułów serwerowych SBI-7227R-T2 oraz dwóch zasilaczy  PWS

ce komponenty: 

Dwa podwójne moduły składające się z dwóch niezale

przy czym każdy serwer powinien spełniać następuj

Posiadać dwa procesory o minimalnych parametrach:

min. sześciordzeniowe z obsługą 12 wątków;

taktowane z częstotliwością min. 2,0 GHz każ

numeryczną i klawisze 

czeniu do portu USB komputera bez konieczności 

ępu; 

wiatłem, z przyciskiem 

kszenia nachylenia klawiatury; 

czeniu do portu USB komputera bez konieczności 

czne; 

 na szkle, a także powierzchni 

ącą dwa tryby pracy - 

e posiadająca funkcję 

rozbudowa systemu serwerów kasetowych blade Supermicro 

serwerów kasetowych 

D50, pięciu podwójnych 

T2 oraz dwóch zasilaczy  PWS-2K53-BR) o 

 z dwóch niezależnych serwerów  

 następujące minimalne 

 dwa procesory o minimalnych parametrach: 

tków; 

 min. 2,0 GHz każdy; 



 

 

c. wyposa

zmian

obci

d. 64

e. posiadaj

f. osi

g. z obsług

h. wspieraj

i. obsługuj

taktowaniu do co najmniej 1300 MHz;

j. wymagane jest dostarczenie radiatorów pasuj

oferowanych procesorów.

o Posiadać

a. typu DDR3

b. pojemno

o Posiadać

a. przystosowane do ci

b. o pojemno

c. obsługuj

d. o pr

e. posiadaj

f. uzyskuj

HDD Score;

g. których 

90 MB/s, 

o Umożliwia

Management Module);

o Obsługiwa

o Posiadać

o Posiadać

• Dodatkowego zasilacza o mocy minimum 2500 W

będącego w stanie zapewni

zasilaczami redundantne zasilanie w systemie N+1.

 

 

7 

wyposażone w technologię pozwalającą

zmianę częstotliwości taktowania procesora w zale

obciążenia; 

64-bitowe; 

posiadające co najmniej 14 MB pamięci cache;

osiągające wynik min. 8000 pkt. w teście PassMark CPU Mark;

z obsługą wirtualizacji sprzętowej; 

wspierające instrukcje AES-NI; 

obsługujące co najmniej 380 GB pamięci RAM DDR3 o 

taktowaniu do co najmniej 1300 MHz; 

wymagane jest dostarczenie radiatorów pasuj

oferowanych procesorów. 

Posiadać min. 3 kości pamięci RAM o minimalnych parametrach:

typu DDR3-1600, ECC Registered; 

pojemności min. 8GB każda. 

Posiadać dwa dyski twarde HDD 2,5’’ o minimalnych parametrach:

przystosowane do ciągłej pracy; 

o pojemności min. 1TB każdy; 

obsługujące interfejs SATA 6 Gb/s; 

o prędkości obrotowej min. 7200 rpm; 

posiadające min. 64 MB pamięci cache; 

uzyskujących wynik co najmniej 1400 pkt w te

HDD Score; 

których średnia prędkość zapisu/odczytu danych 

90 MB/s, co jest potwierdzone benchmarkiem HD Tune 4.60.

żliwiać inteligentne zarządzanie poprzez CMM (Chassis 

nagement Module); 

Obsługiwać RAID 0, 1; 

Posiadać dwuportowe złącze Gigabit Ethernet; 

Posiadać wbudowaną kartę graficzną. 

Dodatkowego zasilacza o mocy minimum 2500 W 

cego w stanie zapewnić we współpracy z dwoma już

redundantne zasilanie w systemie N+1. 

ącą na dynamiczną 

ci taktowania procesora w zależności od 

ci cache; 

cie PassMark CPU Mark; 

ce co najmniej 380 GB pamięci RAM DDR3 o 

wymagane jest dostarczenie radiatorów pasujących do 

ci RAM o minimalnych parametrach: 

 dwa dyski twarde HDD 2,5’’ o minimalnych parametrach: 

1400 pkt w teście PCMark7 

 zapisu/odczytu danych wynosi min. 

benchmarkiem HD Tune 4.60. 

dzanie poprzez CMM (Chassis 

 we współpracy z dwoma już zainstalowanymi 


