
2

znak sprawy: AEZ/S-149/2014

Załącznik nr 2.7
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/8564

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa serwera z wyposażeniem;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne 
Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

1
2
3
4
Serwer

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Obudowa
Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5" oraz min. 2 dyski 2.5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli, posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
……………….
Tak/Nie
	

Płyta główna
Płyta główna jedno lub wieloprocesorowa. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
……………….
Tak/Nie
	

Chipset
Dedykowany przez producenta procesora.
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
Dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, osiągający wynik min. 486  punktów w teście przepustowości dla oferowanej liczby procesorów SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org 
Należy podać:
Liczba procesorów 
………………
Producent (model)
………………..
Ilość punktów w teście 
……………..

Pamięć RAM
Min 64 GB pamięci RAM
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC,
Lockstep,płyta powinna obsługiwać do 768GB, 
na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci
LV RDIMM
..........................
Należy podać
	

Dysk twardy
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
..........................
Należy podać
	

Sloty PCI Express
Min. 4 sloty PCI-e x8 generacji 3  oraz min. 2 sloty PCI-e x16 generacji 3
..........................
Należy podać
	

Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
……………….
Tak/Nie
	

Interfejsy sieciowe
Minimum 2 porty Gigabit Ethernet Base-T i 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T lub 2 porty Gigabit Ethernet Base-T i 2 porty 10Gb Ethernet Base-T
..........................
Należy podać
	

Wbudowane porty
	min. 4 porty USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

 rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
..........................
Należy podać
	

Wewnętrzny moduł SD
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD
……………….
Tak/Nie
	

Kontroler dysków
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
……………….
Tak/Nie
	

Dyski twarde
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane dyski twarde  
- 12 x  min. 3TB NSAS 7.2k rpm 3.5” 
- 2 dyski min. 300GB SAS 115k rpm 2.5”
 W konfiguracji RAID 5 + RAID  1
..........................
Należy podać
	

Zasilacze
Redundantne zasilacze o mocy min. 750W każdy
……………….
Tak/Nie
	

Wentylatory
Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 
..........................
Należy podać
	

System operacyjny
Windows Server 2012 Standard wraz z 62 licencjami dostępowymi dla użytkowników ( CAL ), Typ licencji komercyjny  lub równoważny wg poniższych parametrów:
	musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory „ do dołu” z Windows 2008

musi posiadać możliwość dołączenia systemu do domeny Windows 2008 
musi umożliwiać zainstalowanie oprogramowania wyszczególnione w pkt.1 
musi umożliwiać  zarządzanie stacjami klienckimi za pomocą polis grup
 musi umożliwiać instalowania oprogramowania na dowolnym komputerze z w ramach organizacji posiadacza licencji oraz dawać prawi do użytkowania wcześniejszej wersji zakupionego produkt
Zamawiający nie dopuszcza licencji edukacyjnych. 
……………….
Tak/Nie
Typ licencji 
………………
	

Karta zarządzająca
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
-wsparciedlaIPv6
- 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
- wbudowana karta SD min. 8GB
……………….
Tak/Nie
	

Gwarancja
- 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, Naprawy wykonywane w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7. 
- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zawierającego dysk twardy bądź wymiany dysku twardego na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu.

..........................
Należy podać rodzaj gwarancji
	

Wsparcie techniczne producenta
Możliwość telefonicznego i internetowego (na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
file_0.wmf
 



Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera
……………….
Tak/Nie
Szafa serwerowa

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Wysokość w szafie przemysłowej 
Min. 42U
..........................
Należy podać
	

Wysokość 
200 cm (+/- 2 cm)
..........................
Należy podać
	

Szerokość 
80 cm (+/- 2 cm)
..........................
Należy podać
	

Głębokość 
120 cm (+/- 2 cm)
..........................
Należy podać
	

Nośność minimalna 
1300 kg
..........................
Należy podać
	

Funkcjonalność 
- Słupki pionowe– regulowana głębokość instalacji w szafie, otwory montażowe numerowany w pozycjach U
- Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamkę z kluczykiem
- Możliwość zmiany drzwi przednich – prawe/ lewe
- Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na klamkę z kluczykiem
- Panele boczne 
- Kółka transportowe, nóżki poziomujące w miejscu docelowej instalacji
……………….
Tak/Nie
	

Listwy zasilające
Min 2 sztuki 32A posiadające min  20 złącz C13 oraz 4 złącza C19
..........................
Należy podać
UPS

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Obudowa  w szafie rack 19”
2 U
……………….
Tak/Nie
	

Wyświetlacz 
LCD
……………….
Tak/Nie
	

Złącza
8xC13 1xC19
……………….
Tak/Nie
	

Podłączenie
1xC20

……………….
Tak/Nie
	

Moc
2200VA/1980W
……………….
Tak/Nie
	

Funkcjonalność 
Line-interactive
……………….
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)

