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Załącznik nr 6 do SWZ 

Lista sprzętu komputerowego  

 

Lp Rodzaj 

sprzętu 

Ilość Minimalne wymagane parametry 

1 Jednostka 

centralna 

serwera 

1 Serwer zgodny z system Windows Server bez monitora. Zgodność z 

systemem Windows Server jest wymagana ze względu na stosowane 

oprogramowanie. 

Wymagana jest zdolność do współpracy biblioteką taśmową z 

punktu nr 6 oraz z posiadaną biblioteką taśmową TL2000 firmy Dell 

i posiadanymi półkami dysków MD1000 i MD1200 firmy Dell z 

kontrolerami SAS przy pomocy dedykowanych kontrolerów do tych 

półek. Ze względu na duży zasób danych i ryzyko ich utraty nie 

dopuszczamy stosowania urządzeń, które nie zostały przez 

producentów przewidziane do współpracy ze sobą.  

Wymagane jest dostarczenie w konfiguracji kontrolera 

pozwalającego na podłączenie biblioteki taśmowej z odpowiednimi 

przewodami. Do podłączenia półki z dyskami zostanie użyty 

posiadany kontroler dedykowany przez producenta do obsługi tej 

półki. 

Wymagana obudowa pasująca do szafy rack 19” o wysokości nie 

przekraczającej 2U i wyposażenie serwera w wysuwane szyny i 

ramię do kabli. 

Wymagany co najmniej jeden procesor osiągający w oferowanym 

modelu serwera w teście SPECrate2017_int_base publikowanym na  

https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html#CINT2017_rate 

wynik w rubryce „base result” co najmniej 45 W przypadku braku 

danych dla oferowanej liczby procesorów dopuszczalne jest liniowe 

przeliczenie (np. dla konfiguracji dwuprocesorowej dopuszczalne 

jest użycie połowy wartości dla konfiguracji jednoprocesorowej) 

RAM 2x16 GB, możliwość rozszerzenia co najmniej do 4x64 GB 

Sprzętowy kontroler RAID 0,5,10,50 (wbudowany lub w postaci 

karty) 

Możliwość zainstalowania 12 dysków hot plug 

Zainstalowane 2 dyski o pojemności 600 GB klasy serwerowej SAS 

15k obr/min lub równoważne pod względem wydajności dla zapisu, 

odczytu i MTBF. Wszystkie dyski z funkcją zachowania w wypadku 

awarii przez zamawiającego przez 5 lat 

Karta zarządzania zdalnego  

Co najmniej dwa porty Ethernet 100/1000 

Karta 10 Gbps Ethernet na nośnik miedziany do bezpośredniego 

połączenia z posiadaną kartą  X520. Wymagane dostarczenie kabli o 

długości co najmniej 2 m. 

Ramka zabezpieczająca dyski z wyświetlaczem LCD 

sygnalizującym problemy techniczne lub rozwiązanie równoważne. 

Dwa redundantne zasilacze o mocy odpowiedniej do użytych 

elementów z uwzględnieniem pełnej obsady dysków 

Produkt fabrycznie nowy 

https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html#CINT2017_rate
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Wymagana instalacja i uruchomienie oprogramowania zgodnie z 

zapisami w punktach dotyczących licencji 

Gwarancja 5 lat, serwis NBD on-site z zachowaniem dysków 

twardych w przypadku awarii. Wsparcie techniczne realizowane jest 

przez organizację serwisową producenta oferowanego serwera. 

Obsługa prowadzona w języku polskim. 

2 Licencja nr 

1 

1 Microsoft Windows Server Standard 2019 MOLP EDU na ilość 

rdzeni odpowiednią dla serwera z p. 1. Wymagany Windows Server 

ze względu na stosowane oprogramowanie. Wymagana instalacja na 

serwerze z p. 1 

3 Licencja nr 

2 

20 CAL MOLP EDU dla użytkownika serwera z poprzedniego punktu 

4 Licencja nr 

3 

1 Microsoft®SQLServerStandardEdition 2019 z licencją na 5 

użytkowników. Wymagane jest podane oprogramowanie ze względu 

na posiadane bazy danych i oprogramowanie korzystające z nich. 

Instalacja nie jest wymagana ze względu na obsługę 

oprogramowania przez serwis firmowy producenta. 

5 Licencja nr 

4 

1 Oprogramowanie Veritas Backup Exec obejmujące serwer i 3 agenty 

dla windows przeznaczone do wykonywania kopii plików. 

Wymagane jest podane oprogramowanie ze względu na współpracę 

z drugą biblioteką taśmową (TL2000) obsługiwaną przez Veritas 

Backup Exec i posiadanie kopie danych w ilości ok. 200 taśm LTO-

5, które przy oprogramowaniu alternatywnym wymagałoby 

zmigrowania do nowego systemu z uwzględnieniem weryfikacji 

poprawności migracji dla uniknięcia strat danych. 

Oprogramowanie serwera backupu musi obsługiwać wymienione 

biblioteki taśmowe i zostać zainstalowane na serwerze z p. 1. 

Oprogramowanie powinno zostać uruchomione dla biblioteki z p. nr 

6. 

Nie jest wymagania instalacja agentów dla windows do 

wykonywania kopii. W przypadku wątpliwości co do działania 

całości instalacji Zamawiający może wymagać zainstalowania 

jednego agenta w celu przeprowadzenia testów. 

6 Biblioteka 

taśmowa 

1 W obudowie  z elementami pozwalającymi na montaż w szafie rack 

Wyposażona w dwa napędy LTO-6, potrafiące zapisywać i 

odczytywać także kasety LTO-5  

Wyposażona w odpowiedni kontroler SAS do obsługi obu napędów i 

umożliwiający połączenie o szybkości 6 Gbps  z serwerem z 

poprzedniego punktu oraz z posiadanym serwerem Dell T-7100 , 

wymagane jest dostarczenie przewodów połączeniowych (instalacja 

z serwerem w tej samej szafie rack) 

Potrafiąca wymieniać kasety z magazynu o pojemności co najmniej 

30 taśm 

Wyposażona w 100 sztuk nośników LTO-6 pozwalających na 

wielokrotny zapis oraz pakiet kolorowych etykiet z kodami 

kreskowymi dla 200 kaset o zakresie numeracji 1-200 

Wyposażona w dwie kasety czyszczące z etykietami 

Redundatne zasilanie 230V, 50 Hz (dwa zasilacze) razem z kablami 
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Gwarancja co najmniej 5 lat, serwis NBD on-site. Wsparcie 

techniczne realizowane jest przez organizację serwisową producenta 

oferowanego serwera. Obsługa prowadzona w języku polskim. 

7 Przełączniki 

sieciowe 

8 Switch warstwy drugiej, 48 portów ethernetowych 10/100/1000 oraz 

po 2 porty SFP i SFP+ przeznaczony do pracy w zestawie 

przełączników opartych o Ubiquiti ES-48-lite  

Wymagane jest urządzenie o takim samym sposobie zarządzania 

(WWW, SNMP i konsola RS232C)  oraz zgodnej składni poleceń 

dla wykorzystania istniejących rozwiązań stosowanych w bibliotece 

w celu ujednolicenia zarządzania. 

Wymagana jest przepustowość i możliwości połączenia nie gorsze 

niż w posiadanych urządzeniach ES-48-lite 

Obudowa  rack 19”, wysokość nie większa niz 1U ze względu na 

brak miejsca w szafach, zasilanie 230V 

Wymagana gwarancja 24 miesiace 

Nie jest wymagana instalacja 

8 Przełączniki 

sieciowe 

PoE 

2 Switch 24 porty warstwy drugiej, 250W PoE, przeznaczony do pracy 

w zestawie przełączników opartych o Ubiquiti ES-24-250W i ES-48-

lite 

Wymagane jest urządzenie o takim samym sposobie zarządzania 

(WWW, SNMP i konsola RS232C)  oraz zgodnej składni poleceń 

dla wykorzystania istniejących rozwiązań stosowanych w bibliotece 

w celu ujednolicenia zarządzania. 

Obudowa  rack 19”, wysokość nie większa niz 1U ze względu na 

brak miejsca w szafach, zasilanie 230V 

Wymagana gwarancja 24 miesiace 

Nie jest wymagana instalacja 

 


