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ZAŁĄCZNIK NR 7B - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA 
ZADANIA II 

Spis treści 
1 Serwer archiwum skonsolidowanej EDM 2 

2 Przestrzeń dyskowa dla skonsolidowanej EDM 5 

3 Serwer portalu dla matek 6 
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1 SERWER ARCHIWUM SKONSOLIDOWANEJ EDM 

L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

1.  Obudowa 

Wysokość do 2U. 

Przystosowana do montażu 19”. 

Blokada dostępu do zainstalowanych dysków. 

Zestaw kabli zasilających do eksploatacji w Polsce. 

Zestaw szyn montażowych 19”. 

Organizer okablowania. 

2.  Płyta główna 

Obsługa do 1,5 TB pamięci operacyjnej. 

Fabrycznie zainstalowana zdwojona przestrzeń danych o 
pojemności min. 8GB dla obsługi technologii hypervisora z układem 
sprzętowym. 

Dla obsługi hypervizora dopuszcza się rozwiązanie równoważne 
z zastosowaniem kart pamięci typu SD lub dysków elektronicznych 
SSD w wersji serwerowej. 

Obsługa trybu zabezpieczenia RAID1 dla zainstalowanej przestrzeni 
dyskowej. 

3.  Procesor 

Minimum 2 procesory co najmniej dziesięciordzeniowe o 
architekturze x86-64 bitowej, taktowany zegarem min. 2,4GHz bez 
zastosowania technologii Hyper Threading lub równoważnej, o 
wydajności pozwalającej na osiągnięcie w testach 
SPECint_rate_base2006 wyniku nie mniejszego niż 800 punktów. 
Wynik testu musi być opublikowany na stronie 
http://www.spec.org. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w 
testów. 

4.  Pamięć operacyjna 

Minimum 256GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. 

Zabezpieczenia pamięci: ECC; SDDC; Memory Mirror; Memory 
Sparing; Lockstep lub równoważne. 

Minimum 24 gniazda dla instalacji modułów pamięci operacyjnej,  
w tym minimum 12 wolnych gniazd po zainstalowaniu wymaganych 
modułów pamięci. 

5.  Gniazda rozszerzeń Minimum 3 gniazda rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. 

6.  
Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Instalacja do 8 dysków SFF (2,5”) typu Hot Swap. 

Zainstalowane minimum dwa dyski SAS 10krpm o pojemności min. 
1TB każdy. 

Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID z 1GB pamięci podręcznej 
z obsługą organizacji RAID w trybach: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. 

7.  Interfejsy LAN / SAN Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ-45 z 
funkcją Wake-On-LAN, które nie zajmują slotów PCI-E. 
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L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

Dodatkowo wymagane są: 

 2 porty 10Gb/s Ethernet SFP+ na min. dwóch 

sterownikach (2 x 1); 

 2 porty 16Gb/s  FC SFP+ HBA na min. dwóch sterownikach 

z zainstalowanymi interfejsami FC 16 SFP+ LC dla 

światłowodów wielomodowych 50/125µm. 

8.  Sterownik grafiki 
Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość 
macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. 

9.  Porty 

Min. 3 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); 

Min. 2 x VGA; 

Min. 1 x RS-232c. 

10.  Zasilacz 
Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy 
minimum 700W. 

11.  Chłodzenie 

Zestaw wentylatorów do pracy w układzie nadmiarowym w 
wykonaniu umożliwiającym wymianę bez wstrzymywania pracy 
serwera. 

Wymiana wentylatorów bez wstrzymywania pracy serwera. 

12.  
Diagnostyka 
zewnętrzna 

Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie 
obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie 
procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, 
kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze. 

13.  
Zarządzanie i obsługa 
techniczna 

Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania 
(konsola) umożliwiający: 

 włączenie, wyłączenie i restart serwera; 

 podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych 

serwera i sterownika; 

 przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera 

niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu 

systemu operacyjnego); 

 przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania 

wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; 

 integrację z usługą katalogową środowiska 

informatycznego Zamawiającego (Zamawiający 

eksploatuje usługę katalogową Active Directory); 

 wbudowany interfejs transmisji szeregowej; 

 obsługa dynamicznego zarządzania nazwami 

domenowymi (DDNS); 



 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
  

F1025c-Adm 

Wydanie 1 Strona 4 z 9 

 

 

L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

 jednoczesna praca min. dwóch użytkowników 

uprzywilejowanych (administrator); 

 uwierzytelnianie dostępu użytkowników; 

 monitorowanie parametrów i statusu serwera (m.in. 

prędkość obrotowa wentylatorów, parametry zasilania, 

zużycie energii elektrycznej, parametry konfiguracji 

serwera); 

 Konsola zarządzania z interfejsem: 

 znakowym (CLI); 

 graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). 

 Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z 

interfejsem RJ-45. 

 Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. 

 Realizacja: 

 sprzętowa; 

 zintegrowana z płytą główną lub jako karta 

zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. 

 Zgodność ze standardami: 

 WSMAN (Web Service for Management); 

 SNMP v1, v2c, v3; 

 LDAP; 

 IPMI2.0; 

 Telnet; 

 SSH. 

14.  

Praca pod kontrolą 
oprogramowania 
systemowego (systemy 
operacyjne i 
wirtualizacja) 

Konfiguracja (sprzęt, oprogramowanie firmowe, zarządzanie) 
umożliwiająca bez konieczności doposażania eksploatację pod 
kontrolą oprogramowania systemowego minimum (wskazane 
oprogramowanie systemowe nie jest składnikiem zakresu 
przedmiotu zamówienia): 

 Microsoft Windows Server min. w wersji 2012. 

 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) wersja min. 7.0. 

 VMware vSphere Hypervisor (ESXi)  wersja min. 6.5. 

 



 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
  

F1025c-Adm 

Wydanie 1 Strona 5 z 9 

 

 

2 PRZESTRZEŃ DYSKOWA DLA SKONSOLIDOWANEJ EDM 

Zamawiający posiada i eksploatuje macierz dyskową IBM StorWise 3700. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, technologicznie zgodne w postaci macierzy dyskowej 
spełniającej co najmniej poniższe wymagania. 
Parametry rozwiązania równoważnego 

L.p. Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.  

Obudowa: 

 przystosowana do montażu 19”; 

 zestaw szyn montażowych 19”; 

 zestaw kabli połączeniowych FC ze złączami LC o długości 3m dla światłowodów 

wielomodowych 50/125µm; 

 zestaw kabli zasilających do eksploatacji w Polsce. 

2.  
Pojemność instalacyjna do min. 24 szt. fizycznych dysków stałych, w tym min. 1 dysk gorącej 
rezerwy (hot spare) lub wydzielonej pojemności przestrzeni dyskowej. 

3.  Pojemność ogółem zainstalowanej przestrzeni danych min. 50TB w organizacji RAID 6. 

4.  Obsługa dysków w technologiach min. SAS 2, SATA III/II lub NL-SAS, SSD. 

5.  
Realizacja zainstalowanej przestrzeni danych dyskami stałymi takiej samej pojemności 
7,2 krpm w obsadzeniu wszystkich gniazd dla instalacji fizycznych dysków stałych. 

6.  Integracja przestrzeni danych i zarządzania z posiadaną macierzą dyskową. 

7.  
Automatyczna optymalizacja rozmieszczenia danych, zarządzanie danymi (min. obsługa kopii 
migawkowych, manipulacje wolumenami). 

8.  

Interfejsy transmisji danych: 

 1 x port 1Gb/s Ethernet RJ-45; 

 1 x port rozbudowy dla podłączenia bezpośredniego do macierzy podstawowej. 

L.p. Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.  

Obudowa: 

 przystosowana do montażu 19”; 

 zestaw szyn montażowych 19”; 

 zestaw kabli połączeniowych FC ze złączami LC o długości 3m dla światłowodów 

wielomodowych 50/125µm; 

 zestaw kabli zasilających do eksploatacji w Polsce. 

2.  

Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości lub 
wydzielonej przestrzeni dyskowej zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich 
danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, 



 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
  

F1025c-Adm 

Wydanie 1 Strona 6 z 9 

 

 

 

3 SERWER PORTALU DLA MATEK 

L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

15.  Obudowa 

Wysokość do 2U. 

Przystosowana do montażu 19”. 

Blokada dostępu do zainstalowanych dysków. 

Zestaw kabli zasilających do eksploatacji w Polsce. 

Zestaw szyn montażowych 19”. 

Organizer okablowania. 

16.  Płyta główna Obsługa do 1,5 TB pamięci operacyjnej. 

zasilacz. 

Pojemność ogółem zainstalowanej przestrzeni danych min. 50TB w organizacji RAID 6 , w tym 
min. 1 dysk gorącej rezerwy (hot spare) lub wydzielonej pojemności przestrzeni dyskowej. 

3.  
Realizacja zainstalowanej przestrzeni danych dyskami stałymi takiej samej pojemności 
7,2krpm w obsadzeniu wszystkich gniazd dla instalacji fizycznych dysków stałych. 

4.  Techniczna maksymalna pojemność min. 100TB 

5.  Obsługa do 192 dysków fizycznych łącznie (wewnętrzne i zewnętrzne). 

6.  

Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. 

Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny dla pojedynczego dysku LUN. 

Realizacja i obsługa połączeń dyskowych SAS 12Gb. 

Techniczna możliwość podłączania półek dyskowych odpowiadająca możliwości takiego 
podłączania, którą dysponuje macierz dyskowa aktualnie posiadana i eksploatowana przez 
Zamawiającego. 

7.  

Zainstalowane min. 16 GB pamięci podręcznej dla każdego kontrolera dyskowego 
z zabezpieczeniem danych przed utratą w przypadku zaniku zasilania; 

Pojemność pamięci cache nie może być osiągnięta poprzez wykorzystanie przestrzeni na 
dyskach SSD lub dodatkowych kartach pamięci (flash). 

8.  

Macierz natywnie (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów 
transmisji danych w standardzie Fibre Channel [FC]) musi posiadać minimum 2 porty FC 
16 Gb/s typu host  z możliwością skonfigurowania ich do obsługi zdalnej replikacji danych do 
macierzy zapasowej. 

9.  

Wymagana min. funkcjonalność trybów pracy: 

 możliwość wirtualizacji zasobów (Wirtualizacja macierzy dostarczanej na macierzy 

posiadanej przez Zamawiającego lub wirtualizacja macierzy posiadanej przez 

Zamawiającego na macierzy dostarczanej); 

 tiering; 

 thin provisioning; 
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L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

Fabrycznie zainstalowana zdwojona przestrzeń danych o 
pojemności min. 8GB dla obsługi technologii hypervisora z układem 
sprzętowym. 

Dla obsługi hypervizora dopuszcza się rozwiązanie równoważne 
z zastosowaniem kart pamięci typu SD lub dysków elektronicznych 
SSD w wersji serwerowej. 

Obsługa trybu zabezpieczenia RAID1 dla zainstalowanej przestrzeni 
dyskowej. 

17.  Procesor 

Minimum 2 procesory co najmniej czterordzeniowe o architekturze 
x86-64 bitowej, taktowany zegarem min. 2,4GHz bez zastosowania 
technologii Hyper Threading lub równoważnej, o wydajności 
pozwalającej na osiągnięcie w testach SPECint_rate_base2006  
wyniku nie mniejszego niż 400 punktów. Wynik testu musi być 
opublikowany na stronie http://www.spec.org. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w 
testów. 

18.  Pamięć operacyjna 

Minimum 32GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. 

Zabezpieczenia pamięci: ECC; SDDC; Memory Mirror; Memory 
Sparing; Lockstep lub równoważne. 

Minimum 24 gniazda dla instalacji modułów pamięci operacyjnej,  
w tym minimum 12 wolnych gniazd po zainstalowaniu wymaganych 
modułów pamięci. 

19.  Gniazda rozszerzeń Minimum 3 gniazda rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. 

20.  
Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Instalacja do 8 dysków SFF (2,5”) typu Hot Swap. 

Zainstalowane minimum: 

 2 dyski SAS 10krpm o pojemności 600GB każdy; 

 5 dysków SAS 7,2krpm o pojemności 2TB każdy; 

Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID z 1GB pamięci podręcznej 
z obsługą organizacji RAID w trybach: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. 

21.  Interfejsy LAN / SAN 

Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ-45 z 
funkcją Wake-On-LAN, które nie zajmują slotów PCI-E. 

Dodatkowo wymagane są: 

 2 porty 10Gb/s Ethernet SFP+ na min. dwóch 

sterownikach (2 x 1). 

22.  Sterownik grafiki 
Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość 
macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. 

23.  Porty 

Min. 3 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); 

Min. 2 x VGA; 

Min. 1 x RS-232c. 
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L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

24.  Zasilacz 
Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy 
minimum 700W. 

25.  Chłodzenie 

Zestaw wentylatorów do pracy w układzie nadmiarowym w 
wykonaniu umożliwiającym wymianę bez wstrzymywania pracy 
serwera. 

Wymiana wentylatorów bez wstrzymywania pracy serwera. 

26.  
Diagnostyka 
zewnętrzna 

Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie 
obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie 
procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, 
kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze. 

27.  
Zarządzanie i obsługa 
techniczna 

Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania 
(konsola) umożliwiający: 

 włączenie, wyłączenie i restart serwera; 

 podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych 

serwera i sterownika; 

 przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera 

niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu 

systemu operacyjnego); 

 przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania 

wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; 

 integrację z usługą katalogową środowiska 

informatycznego Zamawiającego (Zamawiający 

eksploatuje usługę katalogową Active Directory); 

 wbudowany interfejs transmisji szeregowej; 

 obsługa dynamicznego zarządzania nazwami 

domenowymi (DDNS); 

 jednoczesna praca min. dwóch użytkowników 

uprzywilejowanych (administrator); 

 uwierzytelnianie dostępu użytkowników; 

 monitorowanie parametrów i statusu serwera (m.in. 

prędkość obrotowa wentylatorów, parametry zasilania, 

zużycie energii elektrycznej, parametry konfiguracji 

serwera); 

 Konsola zarządzania z interfejsem: 

 znakowym (CLI); 

 graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). 

 Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z 
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L.p. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne  

interfejsem RJ-45. 

 Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. 

 Realizacja: 

 sprzętowa; 

 zintegrowana z płytą główną lub jako karta 

zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. 

 Zgodność ze standardami: 

 WSMAN (Web Service for Management); 

 SNMP v1, v2c, v3; 

 LDAP; 

 IPMI2.0; 

 Telnet; 

 SSH. 

28.  

Praca pod kontrolą 
oprogramowania 
systemowego (systemy 
operacyjne i 
wirtualizacja) 

Konfiguracja (sprzęt, oprogramowanie firmowe, zarządzanie) 
umożliwiająca bez konieczności doposażania eksploatację pod 
kontrolą oprogramowania systemowego minimum (wskazane 
oprogramowanie systemowe nie jest składnikiem zakresu 
przedmiotu zamówienia): 

 Microsoft Windows Server min. w wersji 2012. 

 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) wersja min. 7.0. 

 VMware vSphere Hypervisor (ESXi)  wersja min. 6.5. 

 
 

 


