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Załącznik nr 2.1
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2017/EL/11096

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa serwerów na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
SERWER – 2 SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Typ urządzenia
Serwer kasetowy
……………….
Tak/Nie
	

Obudowa
serwer kasetowy zajmujący max 1/16 przestrzeni w obudowie kasetowej Dell PowerEdge M1000e będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz zapewniający pełną kompatybilność funkcjonalno – użytkową z w.w. obudową
……………….
Tak/Nie

Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
……………….
Tak/Nie

Chipset
dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych wielordzeniowych
……………….
Tak/Nie

Procesor
procesory wielordzeniowe klasy x64 zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, osiągające łącznie min. 24700 pkt. ( test dla maszyny 2xCPU 8C ) 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 i model procesora   ……………….

Liczbę punktów w teście. ……………….


RAM
min 256 GB, RDIMM 2400MHz  (pojedyncza kość: 32 GB lub 64 GB),
z możliwością rozbudowy do min 768 GB.
Płyta powinna zawierać min. 24 sloty na pamięć oraz obsługiwać zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
łączną pojemność pamięci RAM: .......................

 oraz pojemność pojedynczej kości:.....................

Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna: PT1 (GB RDIMM 2400MHz  )
256 GB ≤ PT1 ≤ 383 GB: 0 pkt
384 GB ≤ PT1 ≤ 511 GB: 5 pkt
512 GB ≤ PT1: 10 pkt

Zabezpieczenia pamięci RAM
ECC
……………….
Tak/Nie

Interfejsy sieciowe
Min. 4 wbudowane złącza 10GbE konwergentne zintegrowane z płytą główną z funkcjami równoważenia obciążenia i przełączania awaryjnego (min. 2 porty w szkielecie A, min. 2 porty w szkielecie B)
……………….
Należy podać

Wewnętrzna pamięć masowa
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera.
Możliwość wymiany dysku bez wyłączenia urządzenia
……………….
Tak/Nie


Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash 32GB z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
……………….
Tak/Nie
	


Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 960 GB  2,5” SSD SAS 12Gbps przystosowane do obciążenia mieszanego, skonfigurowane fabrycznie w zabezpieczenie RAID 1 przez producenta serwera.
Należy podać typ dysków i pojemność: ………………………………………..…….

Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna: PT2
960 GB =PT2: 0 pkt
960 GB < PT2: 5 pkt

Wbudowane porty
min. 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB
Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.
……………….
Należy podać ilość portów

Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024
……………….
Należy podać

Zasilanie
Dostarczane przez modularną obudowę kasetową Dell PowerEdge M1000e będącą w posiadaniu Zamawiającego
……………….
Tak/Nie

Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0.
……………….
Tak/Nie
	

Karta zarządzająca
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 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
- wsparcie dla IPv6
- 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
- automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej
……………….
Tak/Nie

Warunki gwarancji 
Min 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z możliwością zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 
……………….
Tak/Nie


Serwis oferowanego urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia będzie świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat z serii ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych

	


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.

	


Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	


W czasie obowiązywania gwarancji dostawca lub producent zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).


Certyfikaty
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 
oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
……………….
Tak/Nie

Dokumentacja
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
……………….
Tak/Nie


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


