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- Obsługa minimum 8 komputerów/serwerów poprzez dedykowane porty SPHD
- Interfejs obsługujący porty PS/2 oraz USB
- Wsparcie dla klawiatur USB PC, Mac oraz Sun
- Automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego interfejsu
- Emulacja klawiatury i myszy umożliwiająca start podłączonego serwera mimo iż konsola
przełączona jest na inny port
- Możliwość przełączania między zarządzanymi serwerami za pomocą przycisków na
panelu, kombinacji klawiszy lub menu ekranowego
- Wsparcie dla platform Windows/Linux/Mac oraz Sun
minimum 8 x SPHD porty KVM; minimum 1 x port dla aktualizacji oprogramowania
urządzenia – należy dostarczyć odpowiedni przewód; minimum 1 x port zasilania – należy
dostarczyć odpowiedni przewód
- Wbudowany ekran 19” TFT-LCD z podświetleniem LED,
- Obsługa 16,7 mln kolorów,
- Współczynnik kontrastu minimum 1000:1,
- Luminancja minimum 250 cd/m²,
- Kąt widzenia 170° (w poziomie), 160° (w pionie)
- Rozdzielczość monitora minimum 1280 ×1024 @ 75 Hz,
- 1U z możliwością montażu w szafie RACK 19”; do urządzenia należy dostarczyć komplet
wyposażenia montażowego
- Głębokość nie może przekraczać 69 cm
- Podświetlana klawiatura za pomocą diody LED
- Wbudowany touchpad
- Dwupoziomowy dostęp administrator/użytkownik
- Możliwość kontroli do 128 komputerów/serwerów
- Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego – kabel w zestawie
- Możliwość odłączania oraz podłączania serwerów/komputerów bez konieczności
wyłączania urządzenia
- Funkcja duplikowania sygnałów z klawiatury i myszy na wszystkich serwerach
jednocześnie
Komplet minimum 8 szt. przewodów do podłączenia serwerów USB/VGA o długości 1,8m
Wymagane minimalne parametry techniczne

podać nazwę modelu i
producenta
………………………………
………..

1

..............................................................................
podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

CZĘŚĆ II

strona 2

LP
2 Urządzenie UTM
artykuł
1

szczegółowy opis parametrów technicznych

3
Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione
poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza.
Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu
bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform
sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego
przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić
niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem
operacyjnym.
System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech
trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie
SPAN.
W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona
możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji
systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna
istnieć możliwość dedykowania co najmniej 2 administratorów do poszczególnych
instancji systemu.
System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
• Firewall.
• Ochrony w warstwie aplikacji.
• Protokołów routingu dynamicznego.
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Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:
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1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji
oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub ActivePassive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych
systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
1. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: 10 portami
Gigabit Ethernet RJ-45.
2. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo
USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z
klucza USB.
3. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej
200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard
802.1Q.
4. System musi być wyposażony w zasilanie AC.
1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.3 mln jednoczesnych połączeń oraz
30.000 nowych połączeń na sekundę.
2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 3 Gbps dla pakietów 512 B.
3. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 3 Gbps dla pakietów 64 B.
4. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 650 Mbps.
5. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o
mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 2 Gbps.
6. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i
server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 1.400 Mbps.
7. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS,
Application Control, Antywirus - minimum 200 Mbps.
8. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z
algorytmem nie słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 175 Mbps.
1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
2. Kontrola Aplikacji.
3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
4. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP,
HTTPS.
5. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
6. Kontrola stron WWW.
7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.
8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
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10. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub
programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2
tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego
11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
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Polityki, Firewall

Połączenia VPN

Routing i obsługa łączy WAN

Zarządzanie pasmem

1. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi
sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
2. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację
PAT oraz:
 Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
 Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.
3.
W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref
bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji
musi zapewniać:
 Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy
Galois/Counter Mode(GCM).
 Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
 Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
 Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz
routingu statycznego.
 Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
 Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji
musi zapewniać:
 Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za
pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę
komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy
zastosowaniu dedykowanego klienta.
1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:
 Routingu statycznego.
 Policy Based Routingu.
· Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.
2.
System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z
mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem
stanu połączeń WAN.
1.
System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie:
maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu
ruchu.
2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Konrola antywirusowa

Ochrona przed atakami

1. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji
dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
2. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
3. Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną,
komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w
celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń.
1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie
anomalii w protokołach sieciowych.

2. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana
automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
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Kontrola aplikacji

3
3. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz
własnych sygnatur.
4. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego,
realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
5. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co
najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość
kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
6. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.
1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej
analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
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2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2100 sygnatur i być aktualizowana
automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

Konrtrola WWW

3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być
kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
4. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia
bezpieczeństwa: proxy, P2P.
5. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych
sygnatur.
1. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów
adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.
2. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia
bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania),
phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.
3. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
4. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków –
białe/czarne listy dla adresów URL.

5. System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać
na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia
maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.
6.
Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych
użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji 1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie
systemu.
 Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z
LDAP.
 Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.
3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single
Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych
mechanizmów: RADIUS lub API.
Zarządzanie
1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z
wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z
dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.
2. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być
realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
3.
Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego.
4. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP
w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów
netflow lub sflow.
5. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do
którego producent udostępnia dokumentację.
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6.
System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping,
traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji
firewall.
1. System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania)
udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony
komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej,
komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.
2.
W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o
zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu
zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego
wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
3. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i
bezpieczeństwa oferowanego systemu.
4. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.
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Logowanie
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Serwisy i licencje: W ramach postępowania
powinny zostać dostarczone licencje
upoważniające do korzystania z aktualnych baz
Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres minimumj 36
funkcji ochronnych producenta i serwisów.
Powinny one obejmować:
miesięcy.

Gwarancja oraz wsparcie
3 Switch zarządzalny

Nazwa komponentu

Porty
Cechy portów 1 GbE:
Zintegrowane dedykowane porty 10 GbE SFP+:
Cechy przełączania

Prędkość przełączania struktury (pełny dupleks):
Prędkość przekazywania:
Pamięć procesora:
Pamięć Flash:
Pamięć buforu pakietów:
Cechy łączenia kaskadowego
Ruch — cechy portów:

Zarządzanie i konfiguracja — cechy portów:
Dodatkowo
Gwarancja

System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta polegającym na naprawie lub
wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent
musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne
w trybie minimum 8x5. Czas reakcji do 72h od czasu zgłoszenia.
Wymagane minimalne parametry techniczne
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………..
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minimum 48 x 1Gb/s Base-T, minimum 2 x 10Gb/s SFP+
48 stałych portów RJ45 z automatycznym wykrywaniem prędkości (1 Gb / 100 Mb / 10 Mb)
minimum 2
Przełączanie w warstwie 2 z prędkością łącza
Routing w warstwie 3 z prędkością łącza
Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego dostępne w urządzeniu
Czujniki temperatury umożliwiające monitorowanie środowiska pracy
Diagnostyka kabli
Diagnostyka optycznych przekaźników (SFP/SFP+)
Obsługa audytu przełączników
minimum 220 Gb/s
minimum 164 miliony pakietów na sekundę
minimum 1 GB
minimum 256 MB
minimum 4 MB
Zintegrowane porty kaskadowe mini-SAS z tyłu: 2 x 21 Gb/s
Maksymalna odległość łączenia kaskadowego (m): 3
Maksymalna szybkość łączenia kaskadowego (pełny dupleks): 84 Gb/s
Automatyczne negocjowanie szybkości i kontroli przepływu
Automatyczne rozpoznawanie rodzaju okablowania (tryb MDI/MDIX)
Dublowanie portów
Dublowanie portów na podstawie przepływu
Kontrola eskalacji pakietów w trybie rozgłoszeniowym
Ustawienia energooszczędnego Ethernetu dla poszczególnych portów
Obsługa profilów portów, w tym profilów administratora
1 port RJ45 konsoli/zarządzania z sygnalizacją RS232
1 port USB (typ A) do konfiguracji
2 x kabel do łączenia przełączników w stos o długości minimum 1 m
czas reakcji do 72h od momentu zgłoszenia
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Nazwa komponentu

Procesor
Procesor liczba rdzeni
Pamięć RAM
Pamięć Flash
Liczba zatok na dyski twarde
Obsugiwane dyski twarde
Pojemność dysków twardych
Porty LAN
Diody LED lub panel LCD
Porty USB 2.0
Porty USB 3.0
Typ obudowy
Zasilanie
Agregacja łączy
Obsługiwane systemy plików
Możliwość podłączenia karty WLAN na USB
Łączenie usług z interfejsem
Szyfrowanie wolumenów
Szyfrowanie dysków zewnętrznych
Zarządzanie dyskami

Wbudowana obsługa iSCSI

Zarządzanie prawami dostępu

Obsługa Windows AD

Funkcje backup
Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne

Minimum obsługiwane serwery

Wymagane minimalne parametry techniczne
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producenta
………………………………
………..

ilość ogółem

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto

5

6

7

8

9

1

Procesor o takowaniu nie mniejszym niż 2 GHz
Nie mniej niż 4 GB
Nie mniej niż 8GB DDR4
Nie mniej niż 512MB
Minimum 12
3.5" oraz 2.5" SATA I / II /III (6Gb/s, 3Gb/s)
minimum do 8TB
Minimum 4 x Gigabit Ethernet + 2x10Gbe SFP+
minimum Status, LAN, HDD, USB
Minimum 4
Minimum 2
RACK
redundantne
tak
Dyski wewnętrzne: EXT4
Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
Tak
Tak
Tak, min AES 256
Tak
Pojedynczy Dysk, RAID 0,1, 5, 6, 10, 5+Hot Spare
Rozszerzanie pojemności Online RAID
Migracja poziomów Online RAID
HDD S.M.A.R.T.
Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku)
Przywracanie macierzy RAID
Obsługa map bitowych
Globalny Hot Spare, Pula pamięci masowej
Multi-LUNs na Target
Minimum do 256 LUNs
Obsługa LUN Mapping & Masking
Obsługa SPC-3 Persistent Reservation
Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN
Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika
Importowanie listy użytkowników
Zarządzanie kontami użytkowników
Zarządzanie grupą użytkowników
Zarządzanie współdzieleniem w sieci
Tworzenie użytkowników za pomocą makr
Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL
Logowanie użytkowników do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web
Obsługa uwierzytelniania NTLMv2, Funkcja serwera LDAP,
Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla
systemów Windows, serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski
twarde,
Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz
muzyki
Dostępne na systemy iOS oraz Android
Serwer plików
Serwer FTP
Serwer WEB
Serwer baz danych MySQL
Serwer kopii zapasowych
Serwer iTunes
Serwer multimediów UPnP
Serwer wydruku
Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP)
Serwer Monitoringu (opcja podłączenia 2 kamer IP z możliwośćia podłączenia
dodatkowych, do minimum 8 kamer)
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szczegółowy opis parametrów technicznych

VPN
Maksymalna liczba połączeń VPN
Administracja systemu

Zabezpieczenia

parametry techniczne
oferowanego sprzetu
4

3
VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN, L2TP
min. 15 dla każdego protokołu.
Połączenia HTTP/HTTPS
Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP)
Powiadamianie przez SMS
Ustawienia inteligentnego chłodzenia
DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze
SNMP (v2 & v3)
Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB)
Obsługa sieciowej jednostki UPS
Monitor zasobów
Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP
Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym
Rejestr zdarzeń
System plików dziennika
Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku)
Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line
Możliwość aktualizacji oprogramowania
Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu
Filtracja IP
Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem
Połączenie HTTPS
FTP z SSL/TLS (Explicit)
Obsługa SFTP (tylko admin)
Szyfrowanie AES 256-bit
Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH i RTRR z SSL)
Import certyfikatu SSL
Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS
Dedykowane aplikacje producenta urządzenia do obsługi grafiki, plików audio
(wsparcie przynajmniej dla: AIFF, APE, FLAC, M4A, M4A Apple Lossless (ALAC),
MP3, Ogg Vorbis, WAV (PCM, LPCM),WMA, WMA PRO, WMA VBR) i wideo.

ilość ogółem

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto

5

6

7

8

9

1

Obsługa multimediów
Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania
Tak
Maksymalna liczba uzytkowników
Nie mniej niż 4096
Maksymalna liczba równoczesnych połączeń
Nie mniej niż 400
Gwarancja
5 Serwer główny
Obudowa

Płyta główna
Chipset

Procesor

RAM
Zabezpieczenia pamięci RAM
Gniazda PCI
Interfejsy sieciowe/FC/SAS
Napęd optyczny

czas reakcji do 72h od momentu zgłoszenia
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" wraz
podać nazwę modelu i
z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie
producenta
serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany
………………………………
na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
………..
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych
Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 400 punktów w
teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch
procesorów.
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla
oferowanego modelu serwera.

1

32GB DDR4 RDIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów
pamięci na rozbudowę. Płyta główna powinna obsługiwać do 384GB pamięci RAM.
Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep
Min. Dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x8
Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
DVD +/- RW
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane 4 dyski 600GB 10k SAS 12Gb/s Hot Plug

Dyski twarde

..............................................................................
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2
1 KVM przełącznik + konsola LCD
Dyski twarde

Kontroler RAID
Wbudowane porty
Video
Wentylatory
Zasilacze
Bezpieczeństwo
System operacyjny
Diagnostyka

3
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności
minimum 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS
serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski
twarde.
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci Cache,
umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla
dysków samoszyfujących.
min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min.
1280x1024
Redundantne
Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Brak

parametry techniczne
oferowanego sprzetu
4

ilość ogółem

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto

5

6

7

8

9

1

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji
o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
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
·
wsparcie dla IPv6
·
wsparcie dla 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
·
możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB
umieszczone na froncie obudowy.
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające
minimalne wymagania:
·

Karta Zarządzania

Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

·
Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału
dedykowanego agenta
·
Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH
·
Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń
·
Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o
harmonogram
·
Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
·
Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS
·
Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika
·
Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych
urządzeniach
·
Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup
urządzeń

..............................................................................
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·
Szybki podgląd stanu środowiska
·
Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
·
Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
·
Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia
·
Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń
·
Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy
sprzętowej
·
Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
·
Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

2
1 KVM przełącznik + konsola LCD

parametry techniczne
oferowanego sprzetu
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jednostkowa
netto

Wartość
netto

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto

5

6

7

8

9

1

·
Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym
automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy
przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu
·
Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
·
Możliwość importu plików MIB
·
Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich
·
Możliwość definiowania ról administratorów
·
Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania
wewnętrznego serwerów
·
Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line
producenta oferowanego rozwiązania)
·
Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego
bez potrzeby instalacji agenta
·
Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów
awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
§ Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących
informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń,
wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd
pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie
gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
§ Możliwość instalacji karty flash o pojemności min. 16GB.
§ Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart
sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z
komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)

Certyfikaty

Warunki gwarancji

Dokumentacja użytkownika

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 x64,
Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows 2012 x64, Microsoft Windows
2012 R2 x64.
Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do
następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w
trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem.
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.
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KVM przełącznikWindows
+ konsola
LCD
6
Serwer
2012/2012 R2/2016 + użytkownicy
(licencje)

szczegółowy opis parametrów technicznych

3
Licencje Microsoft Server 2016 dla szkół
Typ Licencji Wymagania
Edukacyjne PN: 9EM-00052 Opis: WinSvrSTDCore
2016 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic
Licencje CAL’e dostępowe do Microsoft Server
2016 dla szkół
Typ Licencji Wymagania
Edukacyjne PN: R18-05101 Opis: WinSvrCAL 2016

parametry techniczne
oferowanego sprzetu
4
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jednostkowa
netto

Wartość
netto

cena
jednostkowa
brutto
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5
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1
WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic B Acdmc CoreLic
9EM-00051

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP B Acdmc UsrCAL
R18-05100

podać nazwę modelu i
producenta
………………………………
………..
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1 KVM przełącznik + konsola LCD
7

szczegółowy opis parametrów technicznych

3
Pojemność min. 4TB
Prędkość

min. 4TB
min. 7.2K RPM SATA 6 Gbps

Dysk twardy do serwera NAS
Hot-plug Hard Drive
typ
8 Zasilacz awatryjny (UPS)

Wysokość (jednostek w stojaku)
Napięcie wejściowe
Zakres napięcia wejściowego
Częstotliwość wyjściowa
Wymagana częstotliwość
Złącza wejściowe
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania
Napięcie wyjściowe
Zasilanie
Kształt fali wyjściowej
Bateria - Czas pracy (do)

Interfejs do zdalnego zarządzania
Interfejsy

Gniazda rozszerzeń
Dołączone przewody
Zestaw do montowania w stojaku
Charakterystyka
Gwarancja na UPS
Gwarancja na baterie

parametry techniczne
oferowanego sprzetu
4

ilość ogółem
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netto

Wartość
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wartość brutto
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4
podać nazwę modelu i
producenta
………………………………
………..
podać nazwę modelu i
producenta
……………………………

2

2U
AC 220/230/240 V
AC 150 - 300 V
50/60 Hz
50/60 Hz
1 x zasilanie IEC 60320 C20
8 x zasilanie IEC 60320 C13
1 x zasilanie IEC 60320 C19
AC 230 V 50/60 Hz
2700 wat / 3000 VA
Sinusoida
3 min przy pełne obciążenie
9 min przy 1600 Watts
11 min przy 1400 Watts
17 min przy 1000 watów
26 min przy 700 Watts
38 min przy 500 watów
86 min przy 200 watów
RS-232, USB
1 x obsługa (RS-232) - RJ-45
1 x obsługa (USB)
1 x EPO (emergency power off)
1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Kabel szeregowy - zewnętrzna
Kabel USB - zewnętrzna
Dołączony
Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD
minimum 36 miesięcy
minimum 36 miesięcy

Suma
NETTO:

Suma
BRUTTO:

..............................................................................
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