




































Dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz 
ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad 
innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

niniejszej specyfikacji powinny być jednym konkretnym 

modelem z konkretnej serii jednego producenta rożniącym się 

wyłącznie wyposażeniem w zakresie portów. 

Typ/rodzaj Przełącznik sieciowy SAN(iSCSI) 10GbE Layer2/3 

Parametry wydajności Co najmniej: 

maximum stacking speed (full-duplex): 160Gbps 

Switch Fabric Capacity (full duplex): 640Gbps 

Forwarding Rate: 476 Mpps 

Kierunek przepływu 

powietrza chłodzenia 

od portów do zasilaczy (IO to PSU Airflow) 

Ilość portów 24 porty 10GbE SFP+  

 

Dodatkowe moduły portów 1 (jeden) moduł QSFP+ 40GbE, 2 (dwu) portowy 4 (cztery) 

moduły SPF+ 10GbE SR dlugość fali 850nm, zasięg 300m 

Nie dopuszcza się zamienników. 

Zasilacze 2 (dwa) redundatne.  

Rozmiar w szafie rack:  2U 

Uchwyty/szyny do montażu 

w szafie rack 

1 zestaw 

Kable zewnętrzne 2 (dwa)  kable zasilające typu C13 do C14 o dł. 2m 

1 (jeden) kabel QSFP+ do QSFP+ 40GbE  Passive Copper Direct 

Attach Cable o dł. 1m 

1 (jeden) kabel typu fiber breakout QSFP+ 40GbE do 4x 10GbE 

LC 3m 

8 (osiem) kabli SFP+ do SFP+ 10GbE dwuosiowych 

miedzianych podłączanych bezpośrednio o dł. 3m 

Gwarancja 5 letnia gwarancja Profesjonalna w trybie: 
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Przyjmowanie zgłoszeń: przez 8 godzin / 5 dni w tygodniu  

Czas reakcji w miejscu zainstalowania serwera: nie później niż 

w następnym dniu roboczym. 

(za czas reakcji przyjmuje się dostarczenie na miejsce pracy 

serwera części zamiennej lub dojazd do tego miejsca 

specjalisty w celu rozpoczęcia naprawy) 

  

6. Przełącznik sieciowy dla sieci LAN w zapasowej serwerowni – 2 (dwie) szt. 

Zgodność typów Przełączniki powinny pochodzić od producenta serwerów i 

systemu pamięci masowej dla uzyskania maksymalnej 

kompatybilności oraz jednolitego systemu gwarancyjnego 

urządzeń IT. Dodatkowo wszystkie przełączniki opisane w 

niniejszej specyfikacji powinny być jednym konkretnym 

modelem z konkretnej serii jednego producenta rożniącym się 

wyłącznie wyposażeniem w zakresie portów. 

Typ/rodzaj Przełącznik sieciowy SAN(iSCSI) 10GbE Layer2/3 

Parametry wydajności Co najmniej Maximum stacking speed (full-duplex): 160Gbps 

Switch Fabric Capacity (full duplex): 640Gbps 

Forwarding Rate: 476 Mpps 

Kierunek przepływu 

powietrza chłodzenia 

od portów do zasilaczy (IO to PSU Airflow) 

Ilość portów Minimum 24 porty 10GbE SFP+  

Dodatkowe moduły portów Co najmniej 1 (jeden) moduł QSFP+ 40GbE, 2 (dwu) portowy 4 

(cztery) moduły SPF+ 10GbE SR dlugośc fali 850nm, zasięg 

300m 

Nie dopuszcza się zamienników. 

Zasilacze 2 (dwa) redundatne.  
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Rozmiar w szafie rack:  2U 

Uchwyty/szyny do montażu 

w szafie rack 

1 zestaw 

Kable zewnętrzne 2 (dwa)  kable zasilające typu C13 do C14 o dł. 2m 

1 (jeden) kabel QSFP+ do QSFP+ 40GbE  Passive Copper Direct 

Attach Cable o dł. 1m 

1 (jeden) kabel typu fiber breakout QSFP+ 40GbE do 4x 10GbE 

LC 3m 

8 (osiem) kabli SFP+ do SFP+ 10GbE dwuosiowych 

miedzianych podłączanych bezpośrednio o dł. 3m 

Gwarancja 5 letnia gwarancja Profesjonalna w trybie: 

Przyjmowanie zgłoszeń: przez 8 godzin / 5 dni w tygodniu  

Czas reakcji w miejscu zainstalowania serwera: nie później niż 

w następnym dniu roboczym. 

(za czas reakcji przyjmuje się dostarczenie na miejsce pracy 

serwera części zamiennej lub dojazd do tego miejsca 

specjalisty w celu rozpoczęcia naprawy) 

 

Część III  - Oprogramowanie 

 

 

Producent Oprogramowanie Ilość licencji 

/subskrybcji 

MICROSOFT Windows Server 2016 Datacenter 2 core - Licencja 42 

MICROSOFT Windows Server 2016 Standard 2 core - Licencja 8 

MICROSOFT Windows Server 2016 per User CAL - Licencja 200 
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MICROSOFT SQL Standard Sever 2016 per 2 core - Licencja oraz 

Software Assurance 

4 

MICROSOFT Exchange 2016 Server Standard - Licencja  4 

MICROSOFT Exchange 2016 Standard CAL per User - Licencja  200 

MICROSOFT Exchange Online Protection - Subskrypcja na 3 lata 200 

VMWARE vSphere 6 Standard Edition 1 CPU 10 

VMWARE vSphere 6 Standard Edition 1 CPU  

3 years Basic Support and Maintenace 

10 

VMWARE vCenter Server 6 Standard 1 instancja 1 

VMWARE vCenter Server 6 Standard 3 years Basic Support and 

Maintenace  

1 

VERITAS Backup Exec 16 (1CPU with 8core+) w formie licencji 

dożywotniej (perpetual) wraz z 3 letnim wsparciem 

i gwarancją otrzymywania nowych wersji (Basic 36 

Months Support and Maintenance). 

6 

VERITAS Backup Exec 16 Agent for Windows w formie licencji 

dożywotniej (perpetual) wraz z 3 letnim wsparciem 

i gwarancją otrzymywania nowych wersji (Basic 36 

Months Support and Maintenance). 

2 

VERITAS Backup Exec 16 Agent for Linux w formie licencji 

dożywotniej (perpetual) wraz z 3 letnim wsparciem 

i gwarancją otrzymywania nowych wersji (Basic 36 

Months Support and Maintenance). 

1 

 

W przedkładanej ofercie należy podać ogólną cenę ofertową netto obejmującą kompletny 

zakres dostaw i usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz rozbicie ceny na 

poszczególne pozycje zgodnie z tabelą z punktu 2 z załącznika technicznego SIWZ cz. II wraz 

z wyszczególnieniem ceny za oprogramowanie.  
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3. Zakres dostaw  

1. Podłoga techniczna/podniesiona – 1 (jedna) instalacja 

2. Zestaw szaf rack– 1 (jedna) instalacja 

3. System klimatyzacji nadmiarowej – 1 (jedna) instalacja 

4. Urządzenia podtrzymywania zasilania (UPS) – 2 (dwie) sztuki 

5. Urządzenia ATS – 2 (dwie) sztuki 

6. Trakt światłowodowy – 1 (jedna) instalacja 

7. Podłoga techniczna/podniesiona – 1 (jedna) instalacja 

8. Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania 

9. Serwer wirtualizator – 3 (trzy) szt. 

10. Oprogramowanie 

4. Zakres usług inwestycyjnych 

Wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów przy udziale 

zamawiającego, szkolenie.  

a. Serwery, macierze i przełączniki mają zostać dostarczone i zamontowane (fizycznie) w 

szafach rack w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, po zamontowaniu urządzeń 

Wykonawca wykona standardowe testy diagnostyczne zalecane przez producenta i 

przedstawi ich wyniki (potwierdzające pełną sprawność urządzeń) Zamawiającemu.  

W uzgodnionym z Zamawiającym terminie Wykonawca przeprowadzi szkolenie z 

podstaw obsługi i administracji sprzętem dla ok. 5 przedstawicieli Zamawiającego 

obejmujące min. 

i. Serwery 

1. Elementy składowe serwera i wymiana elementów hot-swap 

2. Konfiguracja modułu zdalnego dostępu i konfiguracja wewnętrznych 

zasobów dyskowych z poziomu tego modułu, instalacja i konfiguracja 

modułów programowych dosatrczanych przez producenta serwera do 

monitorowania z powiadaminaniem email oraz zarzadzania serwerem a 

w szczególnością wewnętrzną pamięcią masową w systemach VMware 

vSphere+vCenter 6.x oraz Windows 2016. Jeżeli do szkolenia będzie 

potrzebne zainstalowanie wskazanych systemów operacyjnych i aplikacji, 

Wykonawca wykona taką instalację ale będzie ona przeznaczona 

wyłącznie do celów szkoleniowych. Właściwą instalację i konfigurację 

wykona Zamawiajacy. 



Dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz 
ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad 
innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

3. Procedury diagnostyczne i zgłaszanie awarii 

ii. Macierze 

1. Elementy składowe macierzy  i wymiana elementów hot-swap (w 

szczególności procedury bezpiecznej wymiany kontrolerów/modułów 

komunikacyjnych) 

2. Instalacja i konfiguracja inicjalna, instalacja i konfiguracja 

oprogramowania zarządzającego, konfiguracja zasobów dyskowych, 

konfiguracja funkcji snapshot/replay/thin provisioning, multipathing, 

instalacja, konfiguracja i obsługa modułów integracji z VMware 6.x i 

Windows Server 2016. Wykorzystanie funkcji Replay/Snapshot w 

tworzeniu prawidłowych kopii zapasowych z użyciem oprogramowania 

Veritas (o ile jest wspierane). Konfiguracja monitorowania macierzy i 

powiadomien email o zdarzeniach oraz przekazywanie logów do 

systemów zewnętrznych (syslog jeżeli wspierane). Jeżeli do szkolenia 

będzie potrzebne zainstalowanie wskazanych systemów operacyjnych i 

aplikacji, Wykonawca wykona taką instalację ale będzie ona 

przeznaczona wyłącznie do celów szkoleniowych. Właściwą instalację i 

konfigurację wykona Zamawiajacy. 

3. Procedury diagnostyczne i zgłaszanie awarii 

iii. Przełączniki sieciowe 

1. Elementy składowe macierzy  i wymiana elementów hot-swap (moduły 

GBIC, stack, moduły portów, zasilacze) 

2. Konfiguracja inicjalna przełączników, narzędzia do konfiguracji 

przełączników minimum CLI i GUI/Web w zakresie minimum konfiguracji 

portów, stacków, konfiguracji VLAN, prawidłowej konfiguracji połączeń 

dla zapewnienia multipathing dla macierzy (przełączniki SAN) i 

nadmiarowych połączeń (przełączniki SAN) dla serwerów oraz pomiędzy 

przełącznikami w różnych budynkach.  

3. Procedury diagnostyczne i zgłaszanie awarii 

 

b. Wdrożenie serwerowni powinno obejmować wszystkie prace w których wyniku 

Zamawiający otrzyma pomieszczenie serwerowni gotowe do instalowania w nim 

urządzeń takich jak serwery, macierze, urządzenia sieciowe (część z nich fizycznie 

zainstalowanych przez Wykonawcę – patrz ppkt 4.a). Pod pojęciem  gotowego 

pomieszczenia rozumiemy m.in. kompletną zmontowaną i zabezpieczoną podłogę 

techniczną, kompletny zestaw  szaf rack ustawiony na podłodze technicznej (która w 

odpowiednich miejscach pod szafami powinna mieć zdemontowane płyty aby umożliwić 

swobodne wprawadzanie i wyprowadzanei okablowania z szaf ) z zainstalowanym 

wyposażeniem takim jak szafy rack UPS, PDU, ATS, półki, panele połaczenia 

światłowodowego pomiędzy nowa  a dotychczasową serwerownią. Urządzenia UPS 

powinny być zainstalowane w szafach i połączone elektrycznie z modułami PDU i ATS 

(zgodnie ze schematem z pakietu odpowiedzi 01), a także podłączone do zasilania 
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budynku, Wykonawca wykona też standardowe testy diagnostyczne UPS, PDU, ATS i 

przekaże ich wyniki (potwierdzające sprawność) Zamawiajacemu. Uwaga ! pionowe 

Listwy PDU i ich okablowanie muszą być tak zainstalowane aby nie utrudniały instalacji 

urządzeń rack z mocowaniem czteropunktowym takich jak serwery macierze etc. 

Wszystkie cztery pionowe listwy mocowań rack w każdej szafie bedą oznaczone wyraźnie 

od dołu do góry numerami rack unit od 1-42 (lub więcej jeżeli dosatrczone szafy będą 

wyższe). W pomieszczeniu bedą również, podłączone do zasilania, uruchomione i 

przetestowane klimatyzatory nadmiarowe. Wykonawca zapewni odpowiedni poziom 

estetyczny instalacji łączącej jednostki wew i zew. klimatyzacji oraz sprawny i bezpieczny 

system odprowadzania skroplin (jeżeli takie występują), do instalacji kanalizacyjnej lub 

poza budynek (Zamawiający ustali to na etapie realizacji). Wykonawca wykona również 

szkolenie w zakresie obsługi UPS (włączanie, wyłączanie, bypass/jeżeli posiadają/, 

wymiana modułów baterii, diagnostyka, konfiguracja sieciowa, konfiguracja 

monitorowania i powiadomien o zdarzeniach email, oprogramowanie do bezpiecznego 

wyłaczania środowiska wirtualizacji VMware), w zakresie obsługi ATS (przynajmniej 

przęłączanie źródeł zasilania jeżeli jest możliwe manualnie oraz zarządzanie i 

monitorowanie wraz ze zgłaszaniem zdarzen email jesli posiadaja takie funkcje), w 

zakresie obsługi PDU (jeżeli posiadać bedą elementy wymagajace ustawień lub 

zarządzanie), w zakresie obsługi klimatyzatorów (włączanie, wyłączanie, ustawianie 

parametrów pracy, zgłaszanie awarii, częstotliwosć przeglądów okresowych, zdalne 

monitorowanie i zglaszanie zdarzen jezeli posiadaja takie funkcje). Powyższy opis 

uzupełnia ale nie ogranicza pierwotnych zapisów SIWZ. 

c. W zakres usług nie wchodzi instalacja oprogramowania (z wyłączeniem przypadków 

opisanych wyżej). W zakresie zamówienia jest tylko dostawa licencji. Wykonawca 

powinien również w ramach dostawy powiązać licencje elektroniczne z posiadanymi 

przez Zamawiającego kontami zarządzania licencjami Microsoft Volume, Veritas i 

VMware. Zamawiający wskaże Wykonawcy swoje konta do powiązania na etapie 

realizacji. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu pełną kontrolę nad dostarczonymi 

licencjami i subskrybcjami. 

 

5. Miejsce wykonania  

WOJ. LUBELSKIE, ul Zielona 48, 08-540 STĘŻYCA 

6.  Odpowiedzialność za realizacje 

Odpowiedzialnym za realizację inwestycji ze strony Inwestora będzie: Tomasz Krupa 
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Zamawiający przypomina, że w każdym przypadku, kiedy w dokumentacji udostępnianej 

przez Zamawiającego  podane są konkretne marki urządzeń, to są to urządzenia 

przykładowe podane w celu określenia wymaganych parametrów. Oferent może 

zaproponować urządzenia – innego producenta, typu – o charakterystyce technicznej nie 

gorszej od prezentowanej przez urządzenie przykładowe. 

 

Załączniki:  

Załącznik A – Plan prowadzenia tras światłowodowych 


