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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Doposażenie służb granicznych – serwer sieci komputerowej” – KPG w Terespolu 

 

Miejsce dostawy: Punkt Odpraw Weterynaryjnych, Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych  

                            w Kobylanach. 

Użytkownik: Służba Celno – Skarbowa 

 

Nazwa oferowanego urządzenia (typ/model):  ............................................................................... 

Serwer sieci komputerowej – wymagania minimalne 

 fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok. 

Obudowa 

 

 wysokość maksymalnie 2U, głębokość nie więcej niż 75 cm, 

 do montażu w szafie serwerowej typu RACK 19”, 

 z kompletem szyn mocujących umożliwiających wysunięcie serwera  

do celów serwisowych bez konieczności jego wyłączania oraz ramieniem 

zarządzającym kablami, 

 umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 2,5” lub 3,5” typu hot-swap, 

 zintegrowany w obudowie na przednim panelu wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

lub inne rozwiązanie równoważne oferujące możliwość bezpośredniej 

weryfikacji/ identyfikacji (bez dostępu do wnętrza obudowy oraz software 

zarządzającego), co najmniej: 

 identyfikacja usterki wentylatorów, 

 identyfikacja usterki zasilacza, 

 identyfikacja usterki pamięci, 

 identyfikacja usterki CPU, 

 identyfikacja stanu interfejsów sieciowych. 

Płyta główna  zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, 

 z możliwością instalacji dwóch procesorów, 

wyposażona w: 

 minimum 12 gniazd do instalacji modułów pamięci RAM, 

 minimum 2 porty interfejsy LAN 1 Gb RJ45, 

 dedykowany interfejs do zarządzania i monitoringu, 

 port do instalacji dodatkowej karty sieciowej, 

 port do instalacji kontrolera macierzowego. 

Procesor  procesor minimum ośmiordzeniowy, architektura klasy x86-64 bit,  

osiągający w testach: 

 SPECint_rate_base2006 -https://www.spec.org/cpu2006/results/cpu2006.html 

dla oferowanego serwera w konfiguracji dwuprocesorowej wynik wydajności  

nie gorszy niż 830 punktów, 

lub  

 SPECint_rate_base2017 dla oferowanego serwera w konfiguracji 

dwuprocesorowej wynik wydajności nie gorszy niż 100 punktów, 

lub w przypadku testu: 

 PassMark CPU Mark – www.cpubenchmark.net dla oferowanego procesora 

wynik CPU Mark  w konfiguracji jednoprocesorowej nie gorszy  

niż 12 520 punktów,  

(Wykonawca załączy do oferty wydruk z jednej z wskazanych stron z datą  

nie wcześniejszą niż 7 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza 

odpowiadającego właściwemu wynikowi testów). 
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    procesor z obsługą technologii wirtualizacji. 

Pamięć RAM  minimum 32 GB w pełni buforowanej pamięci DDR4 ECC, 

 minimum 2 x 16 GB DDR4 o taktowaniu minimum 2400 MHz, 

 kość pamięci dual-rank (nie dopuszcza się kości single-rank). 

System 

operacyjny 
Microsoft Windows Server 2019 Standard (licencja dożywotnia). 

Dyski twarde  Zamawiający dopuszcza dyski typu SAS HDD lub SAS SSD, 

 Zamawiający dopuszcza dyski wielkości 2,5” lub 3,5”, 

 minimum 6 jednakowych dysków SAS hot-swap o pojemności minimum  

3,84 TB każdy. 

Napęd 

optyczny 
DVD-RW 

Karta 

graficzna 
Zintegrowana 

Porty   VGA lub HDMI, 

 Minimum 2 x USB. 

Kontroler 

dysków 

 minimum 1 sztuka, 

 obsługujący minimum 8 dysków SAS/SATA o przepustowości  

12 Gb/s, 

 instalowany w dedykowanym złączu lub zintegrowany z płytą główną serwera, 

 obsługujący poziomy zabezpieczenia RAID 0,1,5,10,50,6, 

 posiadający minimum 2GB pamięci cache zabezpieczonej przed utratą danych 

w przypadku awarii zasilania, 

 z możliwością dokupienia licencji pozwalającej na szyfrowanie dysków. 

Chłodzenie  wyposażony w nadmiarowe wentylatory typu hot-swap. 

Zasilacz  minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-swap o mocy min. 600W, 

 efektywność 94%, 

 przystosowane do sieci energetycznej 230V, 50 Hz. 

Gwarancja  minimum 24 miesiące, 

 typu ON-SITE – Wykonawca zapewni usunięcie usterki w miejscu instalacji 

urządzenia objętego gwarancją, z czasem reakcji serwisowej na następny dzień 

roboczy po dniu zgłoszenia usterki (czas reakcji serwisowej rozumie się co 

najmniej jako przybycie serwisu i dokonanie diagnozy dotyczącej przyczyn 

usterki). 

 w przypadku awarii dysków uszkodzone nośniki pozostają u użytkownika. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza 

miejscem użytkowania 

 usługi serwisowe/gwarancyjne muszą być świadczone w miejscu instalacji 

urządzenia przez serwis producenta serwera. 

 końcowy montaż, uruchomienie i konfiguracja serwera zostaną przeprowadzone 

przez użytkownika – powyższe nie może mieć wpływu na zachowanie 

gwarancji. 

Inne 

wymagania 

 komplet przewodów do urządzenia, 

 deklaracja CE, 

 instrukcja w języku polskim lub w języku angielskim. 

Oświadczam, że oferowany przez nas sprzęt spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. 

 

 

………………………………..             …………………………......................... 

       (miejscowość i data)                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby  

                                                                                                                      upoważnionej do złożenia oferty) 


