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Załącznik nr 2.4
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2015/EL/9424

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety:
Pakiet 4 – Rozbudowa serwerów z instalacją; 
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, należy podać parametry techniczne i producenta
(wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
Procesor
Rozbudowa serwerów HP DL360P G8 posiadanych przez szpital. Rozbudowywany serwer wyposażony jest w 1 procesor HP DL360p Gen8 E5-2660 SDHS FIO Kit. Serwer posiada wolny slot na instalację dodatkowego procesora.

Typ procesora: 

Procesor minimum ośmiordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż 285 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html" http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html 
i dotyczyć konfiguracji posiadanego serwera wraz z oferowanym procesorem.
Oferowany model procesora musi być w pełni zgodny z procesorem dotychczas użytkowanym w rozbudowywanym serwerze, model: Intel xeon e5-2660, 2.2 GHz
Należy podać:
Typ procesora ……………………..
Model ……………………………..
Liczba punktów w teście ……..……

Ilość procesorów: 
1 szt.
Tak/Nie
	

Sprzęt musi zostać dostarczony i uruchomiony we wskazanym przez Zamawiającego serwerze..
Wszystkie elementy systemu, łącznie z istniejącymi muszą ze sobą współpracować. Nie dopuszcza się zastosowania systemów nie współpracujących ze sobą
Tak/Nie
Pamięć
Rozbudowywane serwery wyposażone są obecnie w moduły pamięci HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit. Serwery posiadają wolne banki pamięci RAM niezbędne do instalacji dodatkowej pamięci operacyjnej.
	

Typ pamięci: 
RDIMM DDR3
Tak/Nie
	

Pojemność pojedynczego modułu: 
min. 16 GB
Należy podać

Ilość modułów pamięci: 
36 szt.
Tak/Nie
	

Model użytkowanej pamięci: 
HP 16GB 1600MHz DDR3 2 RANKS P/N: 672612-081
Oferowany model pamięci:
w pełni zgodny z modułami dotychczas użytkowanymi w rozbudowywanych serwerach 
Tak/Nie
	

Oferowane pamięci 
muszą zostać dostarczone i uruchomione we wskazanych przez Zamawiającego serwerach. Wszystkie elementy systemu, łącznie z istniejącymi muszą ze sobą współpracować. Nie dopuszcza się zastosowania systemów nie współpracujących ze sobą.
Tak/Nie
System operacyjny
Zamawiający posiada zainstalowany system operacyjny MS 2012 DataCenter w wersji komercyjnej
	

Nazwa licencji: 
WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP 2Proc
Tak/Nie
	

Typ licencji: 
Open License
Tak/Nie
	

Typ klienta końcowego: 
Komercyjny
Tak/Nie
	

Liczba licencji: 
2 szt.
Tak/Nie
	

Inne: 
Potwierdzenie licencji w formie papierowej
Tak/Nie
Licencje dostępowe
Zamawiający posiada zainstalowany system operacyjny MS 2012 DataCenter w wersji komercyjnej

Nazwa licencji: 
WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL
Tak/Nie
	

Typ licencji: 
Open License
Tak/Nie
	

Typ klienta końcowego: 
Komercyjny
Tak/Nie
	

Liczba licencji: 
570 szt.
Tak/Nie
	

Inne: 
Potwierdzenie licencji w formie papierowej
Tak/Nie
Oprogramowanie do wirtualizacji
Stosowane oprogramowanie do wirtualizacji farmy serwerów u Zamawiającego to pakiet VMware vSphere oraz VMware vCenter.
	

Nazwa oprogramowania: 
VMw vSph Std 1P 3yr Channel E-LTU
Tak/Nie
	

Typ licencji: 
Na procesor
Tak/Nie
	

Okres wsparcia udzielonego przez producenta: 
3 lata
Tak/Nie
	

Liczba licencji: 
1 szt.
Tak/Nie
	

Inne: 
Potwierdzenie licencji w formie papierowej
Tak/Nie

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli


……………….., dn…………………
					                
                                                                                                                                                                                                                  ............................................................................
		                                                                                                                                                                                                      (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)




