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Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Cześć I 
 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 
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1. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1szt. fabrycznie nowego serwera w 

obudowie typu rack, spełniającego wymagania przedstawione w poniższej tabeli: 

Lp. 
Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 
Wymagania minimalne 

1.  Typ Serwer do montażu w szafie typu rack. W ofercie wymagane 
jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

2.  Obudowa 1) przystosowana do montażu w szafie rack 19”; 
2) maksymalna wielkość 2U; 
3) możliwość podłączenia dysków w czasie pracy; 
4) min. 8szt gniazd na dyski twarde; 
5) wysuwane szyny do montażu w szafie 19”; 
6) konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż 

podzespołów bez konieczności użycia narzędzi. 
3.  Procesor 1) jeden fizyczny procesor zgodny z architekturą x86;  

2) procesor z min. 6 fizycznymi rdzeniami; 
3) osiągający w testach SPECint_rates 2006 (result) wynik 

nie gorszy niż 268 punktów (dla oferowanej konfiguracji, 
zgodnej co do ilości procesorów i rdzeni). Wynik testu 
musi być  potwierdzony przez organizację SPEC i 
opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej 
(www.spec.org) 

4) możliwość instalacji drugiego identycznego procesora 
4.  Pamięć RAM 32GB DDR4 2133MT/s ECC z możliwością rozbudowy do 

min.384GB. 
5.  Dyski twarde 1) 8szt identycznych dysków; 

2) Pojemność każdego dysku min. 600GB;  
3) prędkość obrotowa min. 10000 obr/min; 
4) interfejs SAS; 
5) dyski twarde dopuszczone do użytku z kontrolerem 

pamięci przez jego producenta; 
6) możliwość podłączenia dysków w czasie pracy. 

6.  Kontroler pamięci masowej 1) Sprzętowy kontroler z dedykowaną pamięcią 
o pojemności min. 1024MB; 

2) obsługiwane tryby raid: min. 0,1,5,10; 
3) obsługiwane typy dysków: SATA i SAS; 
4) możliwość podłączenia dysków w czasie pracy. 

7.  Zasilacze Min. 2 szt., każdy o mocy min. 450W z możliwością 
podłączenia w czasie pracy. 

8.  Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-RW 
9.  Karta graficzna Zintegrowana 
10.  Płyta główna Min. 4 złącza PCI-E; 
11.  Karty sieciowe 1) przepustowość min.10/100/1000 Mbit; 

2) zainstalowane karta/karty muszą posiadać min. 4 złącza 
RJ45 

12.  Wbudowane porty 1) Min. 1x VGA; 
2) Min. 1xSerial (DB9) 
3) Min. 4x USB; 
Uwaga: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 
obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, rozgałęziaczy, przejściówek, 
itp. 

13.  System zarządzania 1) możliwość podłączenia się z serwerem za pomocą zdalnej 
konsoli w celu np. uruchomienia/restartu maszyny; 

2) monitorowanie najważniejszych parametrów pracy 
serwera (m.in. temperatur, stanu macierzy raid, pracy 
poszczególnych podzespołów); 

14.  Certyfikaty i standardy 1) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 
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2) deklaracja zgodności CE. 
15.  Wsparcie techniczne 

producenta 
1) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego; 

2) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na 
stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie 
na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu. 

16.  Warunki gwarancji 

1) min. 5 lat gwarancji producenta na części i robociznę, 
naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w 
następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, bezpłatna 
pomoc telefoniczna w dni robocze przez min. 8h. W  

2) serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta 
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

 

Przykładowe modele serwerów spełniające powyższe wymagania: Dell PowerEdge R530, 
Fujitsu Primergy RX2540, HP Proliant DL380 etc. 

2. Termin realizacji  
Wymagane terminy realizacji Przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 30 dni od zawarcia Umowy; 
2) Dostawę sprzętu i oprogramowania należy zrealizować w godzinach pracy 

Zamawiającego, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy), a w razie konieczności również poza tymi godzinami, zgodnie z potrzebami 
określanymi na bieżąco przez Zamawiającego. 

3. Warunki gwarancji 
 

1. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

2. Gwarancja świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego. 
3. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta. 
4. Zamawiający ma prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją 

techniczną, przez wykwalifikowanych pracowników, bez utraty gwarancji. Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy 
Zamawiającego. 

4. Warunki weryfikacji i odbioru Przedmiotu zamówienia 
1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę i przekazane 

do odbioru będzie poddawane weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą: 
1) Wykonawca zobowiązany jest przed przeprowadzeniem dostawy Przedmiotu 

zamówienia powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie całości lub części 
na co najmniej 1 dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem; 
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2) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawę Przedmiotu zamówienia 
w Godzinach pracy Zamawiającego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) Wykonawca przygotuje Przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający jego 
weryfikację; 

4) po dostarczeniu przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia podpisywany jest przez 
Strony protokół odbioru ilościowego, stwierdzający faktyczną ilość sztuk 
dostarczonego sprzętu i oprogramowania; 

5) Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru 
ilościowego zweryfikuje czy dostarczony Przedmiot zamówienia jest zgodny 
z OPZ oraz złożoną ofertą; 

6) w przypadku nie zgłoszenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
uwag do odbieranego Przedmiotu zamówienia, podpisywany jest Protokół Odbioru 
Przedmiotu Zamówienia; 

7) w przypadku jakichkolwiek uwag do odbieranego Przedmiotu zamówienia 
Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego Przedmiotu 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (z uwzględnieniem terminu 
realizacji prac określonego w Rozdziale 2 „Termin realizacji”) od przekazania 
takiej informacji przez Zamawiającego. 

2. Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia, zawierać będzie w szczególności: 
1) wykaz dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania wraz z numerami seryjnymi; 
2) datę odbioru ilościowego danego sprzętu i/lub oprogramowania.  

3. Realizacja Przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu 
Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia przez uprawnioną osobę Zamawiającego. 

5. Zobowiązania Wykonawcy 
Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy niewskazane gdzie indziej. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia na rzecz 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zrealizuje Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością 
oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i 
zapakowany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczno-
eksploatacyjną oraz dokumentów potwierdzających udzielenie Zamawiającemu 
gwarancji na dostarczony sprzęt nie później niż z chwilą dostawy. 

6. Zobowiązania Zamawiającego 
Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego niewskazane gdzie indziej. 
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1. Zamawiający na bieżąco będzie udzielał Wykonawcy wszelkich, niezbędnych 
do realizacji Przedmiotu zamówienia, wyjaśnień oraz informacji. 


