Przetarg nieograniczony Nr 120/14/2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego, instalację systemów
oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu komputerowego w siedzibie
Zamawiającego. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie
gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający
dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub
pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie
przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od
wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod
uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane),
nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty, wyprodukowane nie
wcześniej niż w 2016 r.
Cały sprzęt (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) musi mieć kompletne okablowanie
niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
Wymagana gwarancja na całość przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy.
W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność
oddania części (np. dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca na żądanie
Zamawiającego jest zobowiązany do podstawienia zastępczego sprzętu o takich samych
parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności na okres
naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zastępczy powinien być dostarczony następnego dnia
roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.
Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania W przypadku, gdy
naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub sprzęt był naprawiany 3
razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki
sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach.
Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
Sprzęt komputerowy wymieniony w specyfikacji technicznej przeznaczony jest do
wyliczeń i rejestracji danych ze specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej.
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Przełącznik sieciowy -1 szt.
Minimalne wymagania

Obudowa

Porty

Wydajność
przełacznika

Zgodność z
protokołami

Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem
odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz HotPLUG, możliwość instalacji
drugiego redundantnego zasilacza.
Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 2 zintegrowane porty
10Gb Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia przełaczników w stos, minimum 1 port
USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem
RJ45-RS232.
minimum
32000
adresów
MAC
switch
fabric
capacity
min.
220
Gbps
w
trybie
full-duplex)
forwarding rate min. 164 Mbps
pamięć
flash
min.
256MB
bufor
pamięci
dla
pakietów
minimum
4MB
pamięć
procesora
minimum
1GB
obsługa
minimum
4000
wirtualnych
sieci
możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu
przepustowości stosu minimum 84 Gbps full duplex
ilość kolejek na port dla ruchu o różnej klasie obsługi: 8
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) - minimum 128 grup do 8 portów na grupę
802.1AB
LLDP
802.1D
Bridging,
Spanning
Tree
802.1p
Ethernet
Priority
(User
Provisioning
and
Mapping)
802.1Q
VLAN
Tagging,
Double
VLAN
Tagging,
GVRP
802.1S
Multiple
Spanning
Tree
(MSTP)
802.1v
Protocol-based
VLANs
802.1W
Rapid
Spanning
Tree
(RSTP)
BPDU
guard,
BPDU
filtering
802.1X
Network
Access
Control,
Auto
VLAN
802.2
Logical
Link
Control
802.3
10BASE-T
802.3ab
Gigabit
Ethernet
(1000BASE-T)
802.3ac
Frame
Extensions
for
VLAN
Tagging
802.3ad
Link
Aggregation
with
LACP
802.3ae
10
Gigabit
Ethernet
(10GBASE-X)
802.3AX
LAG
Load
Balancing
802.3az
Energy
Efficient
Ethernet
(EEE)
802.3u
Fast
Ethernet
(100BASE-TX)
on
Management
Ports
802.3x
Flow
Control
802.3z
Gigabit
Ethernet
(1000BASE-X)
ANSI
LLDP-MED
(TIA-1057)
MTU 9,216 byte
Funkcjonalność
1058 RIPv1
2453 RIPv2
1724 RIPv2 MIB Extension
2082 RIP-2 MD5 Auth

warstwy

QoS:
2474
DiffServ
2475 DiffServ Architecture 4115 trTCM

Zarządzanie
siecią i
bezpieczeństwo

1155 SMIv1
1157 SNMPv1
1212 Concise MIB Definitions
1213 MIB-II
1215 SNMP Traps
1286 Bridge MIB
1442 SMIv2
1451 Manager-to-Manager MIB
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1492 TACACS+
1493 Managed objects for Bridges MIB
1573 Evolution of Interfaces
1612 DNS Resolver MIB Extensions
1643 Ethernet-like MIB
1757 RMON MIB
1867 HTML/2.0 Forms with file upload extensions
1901 Community-based SNMPv2
1907 SNMPv2 MIB
1908 Coexistence between SNMPv1/v2
2011 IP MIB
2012 TCP MIB
2013 UDP MIB
2068 HTTP/1.1
2096 IP Forwarding Table MIB
2233 Interfaces Group using SMIv2
2246 TLS v1
2271 SNMP Framework MIB
2295 Transport Content Negotiation
2296 Remote Variant Selection
2346 AES Cipher suites for TLS
2576 Coexistence between SNMPv1/v2/v3
2578 SMIv2
2579 Textual Conventions for SMIv2
2580 Conformance Statements for SMIv2
2613 RMON MIB
2618 RADIUS Authentication MIB
2620 RADIUS Accounting MIB
2665 Ethernet-like Interfaces MIB
2666 Identification of Ethernet chipsets
2674 Extended Bridge MIB
2737 ENTITY MIB
2818 HTTP over TLS
2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9)
2856 Text Conv. For High Capacity Data Types
2863 Interfaces MIB
2865 RADIUS
2866 RADIUS Accounting
2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot.
2869 RADIUS Extensions
3410 Internet Standard Mgmt. Framework
3411 SNMP Management Framework
3412 Message Processing and Dispatching
3413 SNMP Applications
3414 User-based security model
3415 View-based control model
3416 SNMPv2
3417 Transport Mappings
3418 SNMP MIB
3577 RMON MIB
3580 802.1X with RADIUS
3737 Registry of RMON MIB
4086 Randomness Requirements
4113 UDP MIB
4251 SSH Protocol
4252 SSH Authentication
4253 SSH Transport
4254 SSH Connection Protocol
4419 SSH Transport Layer Protocol
4521 LDAP Extensions
4716 SECSH Public Key File Format
6101 SSL
6398 IP Router Alert (Obsoletes RFC 2665)
2131, 2132 DHCP Server
Warunki pracy

-Wydajność

pracy

zasilaczy
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temperatura
pracy
w
- wilgotność dla trybu pracy 85%

zakresie

od

0

do

50

stopni

celcjusza

Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą:
- terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia
zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach
- budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy
- umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych opisywanych urządzeń
Zamawiający
wymaga
aby
oferowany
przełącznik:
- został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do
oferty)
posiadał
deklarację
CE
(dokument
załączyć
do
oferty)
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta
załączyć do oferty)

Funkcjonalność

Certyfikaty i
standardy

Wymagane jest dostarczenie komponentów kompatybilnych z przełącznikami i pochodzących
od tego samego producenta co przełączniki:

Komponenty
dodatkowe

Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca:
- przełącznik
- zasilacze i wiatraki

Gwarancja

- moduły SFP, SFP+ i QSFP+
- bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania

Serwer - 1 szt.
Komponent
Obudowa

Płyta główna

Procesor

Pamięć RAM
Sloty PCI Express
Wbudowane porty
Karta graficzna
Interfejsy sieciowe

Kontroler pamięci
masowej

Minimalne wymagania
Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 16 dysków Hot Plug 2,5”
Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12
slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM,
możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC.
Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem
firmowym.
Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem
umożliwiający osiągnięcie wyniku
min. 633 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch
procesorów.
Minimum 64 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz
Funkcjonujące
sloty
PCI
Express:
- minimum sześć slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości
Minimum 9 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac
osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń)
1x RS-232, 2x VGA D-Sub
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum
1280x1024 pikseli
Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego
z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Dodatkowo 2 interfejsy sieciowe 1Gb/s
Ethernet ze złączami BaseT.

Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6,
12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń
RAID: 0, 1, 5,10, 50.
Zainstalowany 1 dysk twardy

Wewnętrzna pamięć
masowa
o pojemności min. 1TB NLSAS 7.2k rpm 12Gb/s
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Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla
hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub
RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości
minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze.
Dołożone luzem 14 szt. dysków 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5” Hot-plug z kieszenią, zgodnych z
posiadaną przez Zamawiającego półką Dell Powervault MD1200.
Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD.
Napęd optyczny
- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz
Diagnostyka i
temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym
bezpieczeństwo
zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.
- fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane
przez producenta serwera informujące
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego,
modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie
pochodzacego z innych projektów sprzętu.
zintegrowany
z
płytą
główną
moduł
TPM
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków
twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant.
Chłodzenie i zasilanie
Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami
zasilającymi.
Brak systemu operacyjnego
System Operacyjny

Zarządzanie

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane
port
RJ-45
Gigabit
Ethernet
umożliwiająca:
zdalny
dostęp
do
graficznego
interfejsu
Web
karty
zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów,
konfiguracji
serwera,
)
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
możliwość
podmontowania
zdalnych
wirtualnych
napędów
wirtualną
konsolę
z
dostępem
do
myszy,
klawiatury
wsparcie
dla
IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet,
SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
integracja
z
Active
Directory
możliwość
obsługi
przez
dwóch
administratorów
jednocześnie
wsparcie
dla
dynamic
DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie
obudowy.
Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne
wymagania:
- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH
Możliwość
oskryptowywania
procesu
wykrywania
urządzeń
- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
Szczegółowy
opis
wykrytych
systemów
oraz
ich
komponentów
Możliwość
eksportu
raportu
do
CSV,
HTML,
XLS
Grupowanie
urządzeń
w
oparciu
o
kryteria
użytkownika
- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
- Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń
Szybki
podgląd
stanu
środowiska
Podsumowanie
stanu
dla
każdego
urządzenia
Szczegółowy
status
urządzenia/elementu/komponentu
Generowanie
alertów
przy
zmianie
stanu
urządzenia
Filtry
raportów
umożliwiające
podgląd
najważniejszych
zdarzeń
- Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej
Możliwość
przejęcia
zdalnego
pulpitu
Możliwość
podmontowania
wirtualnego
napędu
5
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- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne
tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów
oferowanego
w
tym
postępowaniu
sprzętu
Kreator
umożliwiający
dostosowanie
akcji
dla
wybranych
alertów
Możliwość
importu
plików
MIB
- Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich
Możliwość
definiowania
ról
administratorów
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwiązania)
- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji
agenta
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do
centrum serwisowego producenta serwerów
- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne
sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego,
obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne
informacje
o
stanie
gwarancji,
adresy
IP
kart
sieciowych
- możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji
firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID,
kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na
karcie zarządzającej.
Pięć lat gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość
rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat.

Gwarancja

W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer
urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników

nawet w przypadku

wygasnięcia gawarancji obudowy.

Certyfikaty

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z
serwisem
–
dokumenty
potwierdzające
załączyć
do
oferty.
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę
internetową
producenta
lub
jego
przedstawiciela.
Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer
urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w
przypadku wygaśnięcia gawarancji serwera.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty
załączyć
do
oferty)
Serwer
musi
posiadać
deklaracja
CE
(dokument
załączyć
do
oferty)
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft
Windows
Server
2012,
Microsoft
Windows
Server
2012
R2.
Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.
Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix
XenServer, VMware vSphere..

Serwer -1 szt.
Komponent
Obudowa

Minimalne wymagania
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających
montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z
organizatorem kabli.
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Płyta główna

Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty
na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 768GB pamięci RAM, możliwe
zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.
Dwa procesory min. ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem
umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 886 punktów w teście SPECint_rate_base2006

Procesor

dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowango modelu serwera wraz z oferowanym
modelem procesora.

Pamięć RAM
Sloty PCI Express
Wbudowane porty
Karta graficzna

Interfejsy sieciowe

Kontroler pamięci
masowej

Wewnętrzna
pamięć masowa

Napęd optyczny

Diagnostyka i
bezpieczeństwo

Chłodzenie i
zasilanie

Minimum 512 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2400MHz
Funkcjonujące
sloty
PCI
Express:
minimum
jeden
slot
x16
generacji
3
pełnej
wysokości
- minimum jeden slot x16 generacji 3 połowy wysokości
Minimum 4 porty USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete
poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x
VGA D-Sub
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum
1280x1024 pikseli
Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernetw standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 10Gb
Ethernet w standardzie SFP+, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów
PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.
Dodatkowo min. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT
Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12
Gb/s; obsługujący min. 128 napędów dyskowych, umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej
pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wyposażony w min. 2GB pamięci
cache.
Możliwość instalacji min. 4.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM,
możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED
dostępnych w ofercie producenta serwera.
Zainstalowane dwa dyski twarde o poj. min. 120GB SSD SATA min. 6Gbps HotPlug
Zainstalowane trzy dyski twarde o poj. min. 600GB SAS 10k rpm min. 6Gbps HotPlug
Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla
hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub
RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości
minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze.
Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD
- Elektroniczny panel informacyjny
umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze,
adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie
serwera, modelu serwera.
zintegrowany
z
płytą
główną
moduł
TPM
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie
dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
Minimum 6 redundantnych wentylatorów z możliwością wyjęcia podczas pracy (Hot Plug)
Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz zkablami
zasilającymi.
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Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca
port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty
instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości
wymaganych slotów w serwerze),
posiadająca minimalną funkcjonalność :
- podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging
wbudowana
diagnostyka
wbudowane
narzędzia
do
instalacji
systemów
operacyjnych
dostęp
poprzez
interfejs
graficzny
Web
karty
oraz
z
linii
poleceń
- monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością
graficznej
prezentacji
lokalna
oraz
zdalna
konfiguracja
serwera
zdalna
instalacja
systemów
operacyjnych
wsparcie
dla
IPv4
i
IPv6
zapis
zrzutu
ekranu
z
ostatniej
awarii
integracja
z
Active
Directory
wirtualna
konsola
z
dostępem
do
myszy
i
klawiatury
udostępnianie
wirtualnej
konsoli
autentykacja
poprzez
publiczny
klucz
(dla
SSH)
możliwość
obsługi
poprzez
dwóch
administratorów
równocześnie
- możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB
- wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

Zarządzanie

Gwarancja

Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart
sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów
dedykowanej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne
wymagania:
Wsparcie
dla
serwerów,
urządzeń
sieciowych
oraz
pamięci
masowych
- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
Wsparcie
dla
protokołów–
WMI,
SNMP,
IPMI,
WSMan,
Linux
SSH
Możliwość
oskryptowywania
procesu
wykrywania
urządzeń
- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
Szczegółowy
opis
wykrytych
systemów
oraz
ich
komponentów
Możliwość
eksportu
raportu
do
CSV,
HTML,
XLS
Grupowanie
urządzeń
w
oparciu
o
kryteria
użytkownika
- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
- Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń
Szybki
podgląd
stanu
środowiska
Podsumowanie
stanu
dla
każdego
urządzenia
Szczegółowy
status
urządzenia/elementu/komponentu
Generowanie
alertów
przy
zmianie
stanu
urządzenia
Filtry
raportów
umożliwiające
podgląd
najważniejszych
zdarzeń
Integracja
z
service
desk
producenta
dostarczonej
platformy
sprzętowej
Możliwość
przejęcia
zdalnego
pulpitu
Możliwość
podmontowania
wirtualnego
napędu
- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie
zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym
postępowaniu
sprzętu
Kreator
umożliwiający
dostosowanie
akcji
dla
wybranych
alertów
Możliwość
importu
plików
MIB
Przesyłanie
alertów
„as-is”
do
innych
konsol
konsol
firm
trzecich
Możliwość
definiowania
ról
administratorów
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwiązania)
- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji
agenta
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do
centrum
serwisowego
producenta
serwerów
- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu,
konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów
PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji,
adresy IP kart sieciowych
Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia
roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez
ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do
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siedmiu lat. Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.

Certyfikaty

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane
z
serwisem
–
dokumenty
potwierdzające
załączyć
do
oferty.
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę
internetową
producenta
lub
jego
przedstawiciela.
Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer
urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w
przypadku wygaśnięcia gawarancji serwera.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty
załączyć
do
oferty)
Serwer
musi
posiadać
deklaracja
CE
(dokument
załączyć
do
oferty)
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows
Server
2012,
Microsoft
Windows
Server
2012
R2.
Zgodność
z
wirtualizatorami
Citrix,
Vmware
vSphere,
Microsoft
Hyper-V.
Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer,
VMware vSphere..
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