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						Załącznik 2.32	
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
-wniosek 2019/EL/15114
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-006/2020,
Pakiet 32: Serwery  – 1 zestaw
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa parametru 
Wymagane parametry techniczne                         
Parametry oferowanych komponentów
1
2
3

Poz. A Serwer –  1 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia używanego

Płyta główna
	min. 5 złącza PCI Express x16 Gen.3
	min. 4 złącza PCI Express x8 Gen 3

min. 16 złącz DIMM z obsługą DDR3 pamięci RAM, 
min. 10  złącz SATA 6.0 Gb/s;
Zintegrowany z płytą główną kontroler Smart Array p830     
Obsługująca technologię parzystości ECC
.............................
Należy podać
	

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora oraz wspierający zdalne sterowanie, dostęp i administrację komputerem.
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
procesory wielordzeniowe klasy x64 zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, osiągające łącznie min. 38000 pkt. ( test dla maszyny 2xCPU ) w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - 2 szt.
wbudowana pełna obsługa parzystości pamięci ECC
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) …………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

Pamięć RAM
min 256 GB, ECC 1600MHz min. 8 wolnych slotów, możliwość rozbudowy do min 384 GB
.............................
Należy podać

Dyski twarde
- zainstalowany min. 512 GB SSD 
.............................
Należy podać


- zainstalowany min. 2 TB SATA
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
2TB : 0 pkt
>2TB : 5 pkt

Karta graficzna
Niezintegrowana z pamięcią własną 3 GB, z możliwością podłączenia min. 2 monitorów
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2800 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Wyposażona w złącza: 2x DisplayPort, 1 x DVI-I
.............................
Należy podać
	

Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
……………….
Tak/Nie
	

Karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), Wspierająca Remote Wake Up i PXE oraz ASF 2.0
……………….
Tak/Nie
	

Porty
	Min. 42 x network RJ45,
	min. 1 x RS232,
	min. 1 x VGA,
	min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera 

.............................
Należy podać
	

Obudowa
	Zasilacz redundantny o mocy min 4 x 1200W,

wyposażona w min. 10 kieszeni10 x 2.5” kieszeni (możliwość instalacji dysków Sata 3.0/ sas / ssd sata )
	Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 4 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”
	Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na górnym panelu.
komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

.............................
Należy podać
	

Gwarancja
- Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota usterki. 
- Gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy  file_0.wmf
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						Załącznik 2.32	
- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na wolny od wad (bez względu na rodzaj naprawy), dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu. Działanie takie nie ma wpływu na warunki gwarancji i serwisu.file_1.wmf
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						Załącznik 2.32	
- Serwis urządzeń musi byś realizowany przez dostawcę sprzętu, w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
……………….
Należy podać
	

Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego lub internetowego wsparcia technicznego. Wsparcie realizowane przez dostawce. 
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						Załącznik 2.32	

	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 

……………….
Tak/Nie
Poz. B Serwer –  4 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia używanego

Płyta główna
	min. 2 złącza PCI Express x16 Gen.3

min. 1 złącze PCI Express x16 Gen 3(elektrycznie x8)
min. 1 złącze PCI Express x8 Gen 3(elektrycznie x8)
	min. 8 złącz DIMM z obsługą do 96GB DDR3 pamięci RAM, 

min. 6  złącz SATA w tym 2 szt SATA 6.0 Gb/s;

.............................
Należy podać
	

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora oraz wspierający zdalne sterowanie, dostęp i administrację komputerem.
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
procesor wielordzeniowy klasy x64 8rdzeniowy, osiągający min
15000pkt. ( test dla maszyny 1 x CPU ) w teście PassMark PC Mark, wg
wyniku opublikowanego na stronie:http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - 
wbudowana pełna obsługa parzystości pamięci ECC
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) …………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

Pamięć RAM
min 32 GB, ECC 1600MHz min. 4 wolnych slotów, możliwość
rozbudowy do min 96 GB
.............................
Należy podać

Dyski twarde
- zainstalowany min. 250 GB SSD 
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
250 GB SSD : 0 pkt
>250 GB SSD : 5 pkt





Karta graficzna
Niezintegrowana z pamięcią własną 2 GB, z możliwością podłączenia min. 2 monitorów
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1600 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Wyposażona w złącza: 2x DisplayPort, 1 x DVI-I
.............................
Należy podać
	

Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
……………….
Tak/Nie
	

Karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), Wspierająca Remote Wake Up i PXE oraz ASF 2.0
……………….
Tak/Nie
	

Porty
●Min. 1 x RJ45,,
● min. 1 x IEEE 1394a
● min. 2 x PS/2,
● min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym
min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy w tym 2 porty
USB 3.0 i 4 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0,
● - port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.
Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w
	wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

.............................
Należy podać
	

Napęd optyczny wewnętrzny
DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
……………….
Tak/Nie
	

Obudowa
● Zasilacz o sprawności min. 90% i mocy min 600W,
● wyposażona w min. 2 kieszeni: 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów
(nie dopuszcza się wnęk typu slim)
● Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 3 szt. dysku
3,5” lub dysków 2,5”
● Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki
(oczko w obudowie do założenia kłódki).
● komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem
seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe
	w BIOS.


.............................
Należy podać
	

Gwarancja
- Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota usterki. 
- Gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy  file_4.wmf
 





2

						Załącznik 2.32	
- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na wolny od wad (bez względu na rodzaj naprawy), dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu. Działanie takie nie ma wpływu na warunki gwarancji i serwisu.file_5.wmf
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						Załącznik 2.32	
- Serwis urządzeń musi byś realizowany przez dostawcę sprzętu, w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
……………….
Należy podać
	

Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego lub internetowego wsparcia technicznego. Wsparcie realizowane przez dostawce. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
……………….
Tak/Nie



.......................................							  	              …………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									                          (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy)



