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URZĄD MIASTA ZGIERZA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 59, fax 42 714 31 55

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(pieczęć wydziału zamawiającego)

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.:
"Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto
Zgierz", w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
2. KOD ZAMÓWIENIA'):

GŁÓWNY PRZEDMIOT
DODATKOWE PRZEDMIOTY -

30232100-5
48821000-9
32420000-3

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego
w Urzędzie Miasta Zgierza.
Do Urzędu Miasta Zgierza należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący
sprzęt teleinformatyczny według opisu przedmiotu zamówienia:
Serwer rakowy - 2 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Zasób taśmowy - 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Przełączniki sieciowe (z modułami STACK) - 2 szt. [dostawa, instalacja, konfiguracja]
Router - 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Firewall - 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Komputery All-In-One - 50 szt. (dostawa)
Komputery All-In-One - 10 szt. (dostawa)
Pakiet biurowy - 60 szt. (dostawa)
System operacyjny dla komputerów 60 szt. (dostawa, instalacja na komputerach
zaoferowanych przez Wykonawcę - może być preinstalowany przez Producenta)
System operacyjny serwerowy (rozbudowany) - 2 szt. [dostawa, instalacja na serwerach
zaoferowanych przez Wykonawcę - może być preinstalowany przez Producenta]
System operacyjny serwerowy (podstawowy) - 4 szt. [dostawa]
Oprogramowanie antywirusowe (licencja na 300 stanowisk) [dostawa]
Oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Oprogramowanie bazodanowe (dostawa)
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Cały dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie muszą być kompatybilne
z rozwiązaniami technicznymi wdrożonymi u Zamawiającego w opracuj o następujący
sprzęt i oprogramowanie m.im.:
CISCO FIREWALL ASA 5520
CISCO Switch 3750
CISCO Switch 3560G
CISCO Switch 2960-X
SERWER DELL R530
SERWER DELL R520
MACIERZ DYSKOWA DELL MD3800i
Domena MS Acitve Directory
SZAFA SERWEROWA Dell Netshelter SX 42U.
Zaoferowane oprogramowanie musi być: nowe, nieaktywowane nigdy wcześniej na
innego użytkownika, pochodzące z oficjalnego kanału, jeżeli oprogramowanie nie
pochodzi z polskiego rynku musi być objęte wymaganą przez Zamawiającego gwarancją
świadczoną w Polsce. Oprogramowanie musi być dopuszczone do obrotu na terenie Unii
Europejskiej. Zmawiający przeprowadzi procedurę sprawdzenia i weryfikacji legalności
oprogramowania.
Zaoferowany sprzęt musi być: fabrycznie nowy (nieodnowiony). Pochodzący
z oficjalnego kanału sprzedaży, jeżeli sprzęt nie pochodzi z polskiego rynku musi być
objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją świadczoną w Polsce. Sprzęt musi
być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Zmawiający przeprowadzi
procedurę sprawdzenia i weryfikacji legalności sprzętu i oprogramowania
(wgranego/zainstalowanego na sprzęcie).
1. Serwer rakowy - 2 szt.
WARUNKI SZCZEGÓLNE:
LP.

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne.
Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi
oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi
serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia).
• Szyny montażowe musza być kompatybilne z szafą serwerową
Zamawiającego Dell Netshelter SX 42U.
Min. dwa procesory dziesięciordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel E52630v4 lub równoważne osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik
nie gorszy niż 830 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej
oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora
równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie
www.SDec.ora. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum
dwóch procesorów.
•

1.

2.

3.

Obudowa

Procesor

Płyta główna

Obsługująca min. 2 procesory.
•

4.

Pamięć operacyjna

5.

Sloty rozszerzeń

Min. 128 GB RD1MM DDR4 w modułach o pojemności
min 32GB każdy.
• Płyta główna musi posiadać min. 24 sloty na pamięć i umożliwiać
rozbudowę do minimum 3TB LRDIMM lub 768GB RD1MM lub
min. 128GB NVDIMM.
• Obsługa zabezpieczeń min: Advanced ECC i Online Spare.
Serwer musi posiadać minimum 4 sloty PCI-Express w tym:
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Minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 3 działające z prędkością
x8 (bus width).
• Minimum I slot PCI-Express Generacji 3 działający z prędkością
x!6 (bus width) pełnej długości i wysokości.
Zainstalowane dyski:
• Min. 2x400GB SSD 6Gb/s.
• Min. 4x2TB SAS lOk 12Gb/s.
Dysk twardy

Możliwość zainstalowania
SAS/S ATA/SSD, 2,5".

min.

16

dysków

typu

Hot

Swap,

Obudowa serwera musi umożliwiać rozbudowę/rekonfigurację do
obsługi min. 26 wewnętrznych dysków SFF SAS/SATA/SSD, 2,5".

Kontroler macierzowy SAS min. 12Gb z min. 2GB cache,
z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w
razie braku zasilania, zapewniający obsługę do min. 8 napędów
dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID min.
0/1/1+0/5/5+0/6/6+0.
Możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4GB poprzez
rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera.

Kontroler

•

Interfejsy sieciowe

9.

Karta graficzna

10.

Porty

11.

Zasilacz

12.

Chłodzenie

13.

Napęd

14.

Karta/Moduł
zarządzający/Dodatko we
oprogramowanie

Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45,
które nie zajmują gniazd PCIe.
• Min. wbudowane lub zainstalowane 2 porty obsługujące prędkości
10Gb BaseT lub SFP+.
W przypadku zastosowania dodatkowych elementów ww., muszą być
one dostarczone przez Wykonawcę i kompatybilne z zaoferowanymi
przełącznikami z punktu 3. "Przełączniki sieciowe".
Min. 2 szt. kabel sieciowy o długości min 7m.
Komunikacja z przełącznikami musi odbywać się z prędkością, którą
oferują porty 10GE.
Gwarancja min. 1 rok dla modułu/wkładek/okablowania.
Zintegrowana karta graficzna.
• 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne).
•
lx VGA.
• Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
Możliwość rozbudowy o min:
• Dodatkowy port VGA dostępny z przodu serwera.
• Port szeregowy.
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu
2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W.
• Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug.
• Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze
otoczenia 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem
ASHRAE Class A4.
DYD-RW.
Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.:
włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów
sprzętowych serwera
i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od
jego stanu (także podczas startu, restartu OS).
Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania
wirtualnych napędów CD/DVD/lSO i FDD.
Moduł zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć
flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla
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15.

Wsparcie dla systemów
operacyjnych i
systemów
wirtualizacyjnych
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Wsparcie
techniczne/Gwarancja
•
•
•

17.

Inne
•
•
•
•
•
•

18.

Instalacja i konfiguracja

Rozwoju Regionalnego

użytkownika serwera.
Moduł zarządzania zdalnego, musi udostępniać wbudowane narzędzie
wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację
serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs
graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące
funkcjonalności:
• Wspomaganą instalację systemu operacyjnego - wybór
najlepszych sterowników i firmware.
• Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera.
• Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI.
• Ustawienia parametrów BIOS.
Rozwiązanie sprzętowe (tzn. Moduł), niezależne od systemów
operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub montowane niezależnie
na płycie głównej, nieograniczające w żaden sposób dostępnych
wymaganych portów/slotów w zaoferowanym Serwerze, posiadające
dedykowany port RJ45. Wymagana odpowiednia licencja spełniająca
w/w parametry.
• Microsoft Windows Server.
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
• Canonical Ubuntu.
• Oracle Linux.
• CentOS.
• Vmware.
• Citrix XenServer.
•

16.
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Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu,
z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską
linię telefoniczną producenta.
W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością
zamawiającego.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym
kanale dystrybucyjnym producenta.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić
oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego
producenta.
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodności CE.
Instalacja dostarczonego serwera we wskazanej przez
Zamawiającego szafie rack Dell Netshelter SX 42U.
Instalacja systemu operacyjnego (system również może być
preinstalowany przez Producenta).
Instalacja RAID na dyskach: RAID-1 i RAID-10.
Zainstalowanie/konfiguracja dostarczonego oprogramowania
wirtualizacyjnego na serwerze.
Konfiguracja klastra w oparciu o dostarczone serwery przez
Wykonawcę przy użyciu oprogramowania z Pozycji 10 "System
operacyjny serwerowy".
Migracja maszyn wirtualnych z istniejących serwerów
wirtualizacyjnych na uruchomiony klaster.
Przeprowadzenie testów awaryjnych wdrożonego środowiska klastra (symulacja awarii pojedynczego węzła klastra).
Instalacja dostarczonych modułów SFP+ (w razie konieczności).
4
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2. Zasób taśmowy - 1 szt.
WARUNKI SZCZEGÓLNE:

LP.

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne.
Oferowana biblioteka musi być przystosowana do montażu
w szafie 19".
•
Wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać
2U.
•
Szyny montażowe muszą być kompatybilne z szafą serwerową
Zamawiającego Dell Netshelter SX 42U.
Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 1 napęd LTO-6 SAS
oraz musi umożliwiać zastosowanie taśm, co najmniej 2,5TB każda parametry podane bez kompresji danych.
• Oferowana biblioteka musi być wyposażona, w co najmniej 24
sloty na taśmy magnetyczne.
• Jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane jest
aktywowanie wszystkich slotów przez Wykonawcę.
•

1.

Obudowa

2.

Napęd/Parametry

3.

Sloty

4.

Zarządzanie

5.

Czytnik

6.

Taśmy

7.

Funkcjonalność

8.

MTBF

9.

MSBF

10.

Szyfrowanie

11.

Gwarancja

12.

Konfiguracja

Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego
zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz musi
mieć możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych
klawiszy i wyświetlacza LCD.
Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w czytnik kodów
kreskowych.
Wraz z biblioteką należy dostarczyć min. 20 szt. taśm LTO-6 RW min.
2,5TB (bez kompresji) wraz z etykietami oraz min. 1 szt. taśmę
czyszczącą.
• Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm
dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu
taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych
przekazywanego do napędu.
• Obsługa min. SAS 6Gb.
Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosić, co najmniej
100 000 godzin.
Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosić, co najmniej
2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj".
• Biblioteka musi posiadać wsparcie dla technologii szyfrowania
backupowanych danych.
• Oferowana biblioteka musi posiadać port USB przeznaczony do
współpracy ze sprzętowym kluczem USB w celu przechowywania
kluczy szyfrujących.
Min. 3 lata z gwarantowanym czasem NBD od momentu odebrania
zgłoszenia przez serwis. Uszkodzony nośnik danych po wymianie musi
pozostać u użytkownika. Usługa wsparcia technicznego musi być
świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń.
Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta
oferowanego sprzętu.
•

Instalacja dostarczonego Zasobu taśmowego we wskazanej przez
Zamawiającego szafie rack Dell Netshelter SX 42U.

•

Instalacja taśm w napędzie/slotach.

•

13.

Normy

Instalacja/podłaczenie zasobu taśmowego na serwerze Dell R530
Service Tag:D8Z9QK2.
Biblioteka musi posiadać wsparcie dla nośników LTO WORM (Write
Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych
dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych
danych (archiwizacja).

