
 
 
 
 

 

Tomu II SIWZ – dla Części nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 1  
Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) 

 

1. Wstęp 
 

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

1.1 Zastosowane skróty i pojęcia 
 

Skrót/pojęcie Opis skrótu/pojęcia 
Dokumentacja Dokumenty i instrukcje dołączane przez producenta Sprzętu. W 

szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty:  
- montażu sprzętu, 
- obsługi i eksploatacji sprzętu,  
- konserwacji sprzętu,  
- i inne jeśli występują 
 

Sprzęt Oznacza zakupione i dostarczone w ramach Umowy urządzenia wraz z 
wyposażeniem, oprogramowaniem wbudowanym (firmware), 
komponentami, akcesoriami, elementami zapewniającymi właściwą 
instalację i używanie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 
 

Oprogramowanie Oznacza oprogramowanie standardowe producentów stanowiące 
przedmiot Umowy. 

 

1.2 Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1) sprzedaż i dostarczenie Sprzętu wraz z Oprogramowaniem; 
2) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego na 

dostarczony Sprzęt; 
3) udzielenie licencji na Oprogramowanie i zapewnienie wsparcia technicznego na Oprogramowanie; 
4) dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji dostarczonego Sprzętu. 

 

1.3 Termin realizacji 
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Zamawiający wymaga, aby dostawa do Zamawiającego nastąpiła w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia 
umowy. 
 

2. Wymagania ogólne 
 

Numer wymagania Opis wymagania 
O.1 W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki 

towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 
oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub 
równoważne”. 

O.2 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie 
się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a 
wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

O.3 Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który 
posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych 
w OPZ. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub 
usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

O.4 Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę 
producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga 
również podania faktycznych parametrów sprzętu, o którym mowa w punkcie 4 
poniżej, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt 
spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na 
potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.  

O.5 O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne 
należy odczytywać jako parametry minimalne, np. zapis: „sześciordzeniowy procesor 
w architekturze x86 dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający oferowanemu 
modelowi serwera osiągnięcie wyniku 220 pkt w teście SPECint_rate2006.” należy 
rozumieć jako „Co najmniej sześciordzeniowy procesor w architekturze x86 
dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający oferowanemu modelowi serwera 
osiągnięcie wyniku minimum 220 pkt w teście SPECint_rate2006.” 

O.6 Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii 
produktowych. 

O.7 Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne 
komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. zestawy 
montażowe do szaf Rack, przewody zasilające itp). 

O.8 Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i  
zapewnienia wymaganych funkcjonalności bezterminowymi licencjami na  
używanie tych funkcjonalności. 



 
 

3 

 

O.9 Dokumenty gwarancyjne wystawiane lub przekazywane przez Wykonawcę powinny 
być zgodne z SIWZ oraz z zapisami zawartymi w § 10 Wzoru umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby 
realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym. 

 

3. Zamawiane urządzenia 
 
Poniżej znajduje się zestawienie ilościowe sprzętu i oprogramowania, które jest przedmiotem zamówienia: 

Nr pozycji Nazwa urządzenia/oprogramowania Ilość 
P.1 HSM 1 

 

4. Wymagania szczegółowe 
 

HSM 
Nr pozycji Kategoria Opis 

WH1 Hardware Sieciowy, sprzętowy moduł kryptograficzny (HSM) musi umożliwiać 
wykonanie następujących operacji: generowanie  kluczy kryptograficznych 
symetrycznych i asymetrycznych, fizyczną i logiczną ochronę kluczy 
kryptograficznych, kontrolę dostępu do kluczy kryptograficznych, 
wykonywanie operacji z użyciem kluczy kryptograficznych, archiwizację 
kluczy, odtwarzanie kluczy z kopii bezpieczeństwa. 

WH2 
Hardware Moduł musi posiadać certyfikat FIPS 140-2 Level3 lub wyższy, dopuszcza się 

aby urządzenie było w trakcie certyfikacji 

WH3 
Hardware Dopuszcza się aby certyfikacja dotyczyła właściwego modułu HSM (karty 

kryptograficznej) wykorzystanego w urządzeniu sieciowym, 

WH4 

Hardware Klucze kryptograficzne muszą być przechowywane wewnątrz urządzenia 
HSM, urządzenie powinno pozwalać na przechowanie, co najmniej 1000 
kluczy RSA o długości 1024 bity. 

WH5 

Hardware Urządzenie powinno posiadać wydajność, co najmniej 300 podpisów na 
sekundę kluczem RSA o długości 2048 bity oraz 500 podpisów na sekundę 
kluczem ECDSA o długości 256 bitów. 

WH6 

Hardware Urządzenie musi wspierać przynajmniej następujące algorytmy: 

a) Kryptografia symetryczna: AES, DES, Triple DES 
b) Kryptografia asymetryczna: RSA, Diffie-Hellman, ECDSA 
c) Funkcje skrótu: SHA1, SHA2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) 
d) Pełna obsługa zestawu kryptograficznego Suite B (NSA Suite B 

Cryptography) 
e) Generator liczb pseudolosowych: zgodny ze standardem FIPS 140-2 

(Federal Information Processing Standard publication 140-2)  

WH7 

Hardware Urządzenie musi zapewniać parametry klucza dla kluczowych algorytmów:  
a) RSA: co najmniej  8192 bit,  
b) ECC: co najmniej 384 bit,  
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c) AES: co najmniej 256 bit 

WH8 

Hardware Moduł kryptograficzny HSM musi pozwalać na rejestrowanie w sposób 
weryfikowalny i niezaprzeczalny: 
- Wszystkich operacji związanych z administracją modułem HSM 
(logowanie, wylogowanie, zmiana polityk dostępu, zerowanie, itp.) 
- Wszystkich operacji wykonywanych na kluczach kryptograficznych 
(tworzenie, niszczenie, użycie) 

WH9 

Hardware Moduł HSM musi pozwalać na obserwowanie (monitorowanie) stanu za 
pomocą protokołu SNMP następujących elementów urządzenia: 

a) zasilaczy sieciowych 
b) wentylatorów 
c) stanu baterii urządzenia 
d) dysków twardych 
e) wykrycie stanu naruszenia zabezpieczeń (tamper) 

WH10 

Hardware Urządzenie musi pozwalać na całkowitą zdalną administrację bez 
konieczności asysty operatorów przy urządzeniu (np. w celu przedkładania 
kart lub tokenów do slotu w urządzeniu) 

WH11 

Hardware Uwierzytelnienie do administracji modułem HSM, jak i do każdej partycji, 
musi  odbywać się z użyciem mechanizmu silnego uwierzytelniania (np. z 
użyciem kart inteligentnych lub tokenów) i wspierać mechanizm kworum 
M z N (do poprawnego uwierzytelnienia wymagane jest przedłożenie N 
poświadczeń z zestawu M poświadczeń, gdzie N=<M) 

WH12 

Hardware Urządzenie musi mieć możliwość wykorzystania posiadanych przez 
zamawiającego tokenów do zarządzania oraz modułu uwierzytelniania 
(bezpiecznego urządzenia wprowadzania kodów PIN).  

WH13 
Hardware Z urządzeniem musi być dostarczonych co najmniej 5 tokenów. 

WH14 
Hardware  Wysoka dostępność i równoważnie obciążenia (HA i LB). 

WH15 

Hardware Urządzenie wraz z dostarczonym oprogramowaniem musi umożliwiać 
pracę w trybie wysokiej dostępności w klastrze typu active-pasive i active-
active. 

WH16 

Hardware Urządzenie wraz z dostarczonym oprogramowaniem pracując w trybie 
active-active samo musi dokonywać równoważenie obciążenia pomiędzy 
węzłami klastra. 

WH17 

Hardware Komunikacja – urządzenie wraz z dostarczonym oprogramowaniem musi 
pozwalać na zestawienie bezpiecznego kanału komunikacyjnego pomiędzy 
urządzeniem a serwerem uruchomionym w środowisku wirtualnym (np. 
VMware, Hyper-V, KVM).  

WH18 

Hardware Komunikacja - urządzenie musi zapewniać bezpieczny kanał komunikacyjny 
pomiędzy aplikacją wykorzystująca interfejs PKCS#11 a partycją w module  
HSM, klucze do zabezpieczenia tej komunikacji muszą być przechowywane 
w postaci pliku na kliencie lub w dedykowanym urządzeniu sprzętowym 
(karta, token). 

WH19 
Hardware System musi pozwalać na tworzenie kopii bezpieczeństwa materiału 

kryptograficznego przechowywanego w urządzeniu i na jego odtwarzanie, 
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WH20 

Hardware Kopia bezpieczeństwa musi być wykonywana na dedykowane urządzenie 
zewnętrzne (np.: token, moduł), który może być przechowywane w innej 
lokalizacji, 

WH21 

Hardware Zestaw dwóch modułów pracujących w klastrze wysokiej dostępności musi 
być wyposażony w co najmniej jedno urządzenie do wykonywania backupu, 
posiadające wszystkie niezbędne licencje do wykonania kopii wszystkich 
pracujących w klastrze partycji, 

WH22 
Hardware Urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa musi posiadać 

certyfikację FIPS-140, 

WH23 

Hardware Dedykowane urządzenie zewnętrzne do wykonywania kopii 
bezpieczeństwa musi posiadać taki sam poziom certyfikacji jak urządzenie 
główne, oraz zapewniać retencję danych przez okres 10 lat, 

WH24 

Hardware Rozwiązanie powinno pozwalać na wykonywanie kopii bezpieczeństwa w 
sposób zdalny – tj. bez konieczności asysty operatorów bezpośrednio przy 
urządzeniu i bez konieczności podłączania urządzenia do wykonywania 
kopii bezpośrednio do HSM. 

WH25 

Hardware HSM musi posiadać obudowę  o wysokości nie większej niż 1U, 
dostosowana do montażu w szafie stelażowej 19”. Dostarczone urządzenie 
musi posiadać wszystkie niezbędne elementy (szyny, uchwyty, śruby, itp.) 
do zamontowania urządzenia w szafie. 

WH26 
Hardware Urządzenie musi być wyposażone w dwa zasilacze z możliwością wymiany 

w trakcie działania (hot-swap). 

WH27 
Hardware Moduł HSM musi posiadać dwa interfejsy Ethernet o szybkości 1 Gb/s. 

WH28 
Hardware Porty Ethernet urządzenia muszą wspierać agregację łącza (port bonding). 

WH29 

Software Urządzenie wraz z dostarczonym oprogramowaniem musi pozwalać na 
wykorzystanie następujących interfejsów programistycznych (API): 
PKCS#11, Microsoft CAPI i CNG, Java(JCA/JCE), OpenSSL, 
Sunpkcs11provider. 

WH30 

Software Z urządzeniem musi  zostać dostarczony pakiet dla twórców 
oprogramowania (SDK) dla platform Windows i Linux RH wersje 32 bity i 64 
bity, 

WH31 

Software Oprogramowanie klienckie dostarczone wraz urządzeniem powinno 
wspierać następujące platformy: Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2; 
Windows 10; Red Hat Enterprise Linux Server  6 i 7; CentOS; freeBSD; 
OpenBSD 

WH32 

Software Urządzenie musi umożliwiać realizację binarnego eksportu klucza 
prywatnego (utworzonego z odpowiednimi atrybutami pozwalającymi na 
taką operację). Chodzi o programistyczną możliwość generacji kluczy 
prywatnych dla zewnętrznych klientów i umieszczanie ich w zewnętrznych 
magazynach w formacie PKCS#12. 

WH33 
Software Obsługa języków  i systemów: SDK w języku C, Java 

WH34 

Licencja Urządzanie musi mieć możliwość obsługi wielu serwerów oraz aplikacji z 
wielu lokalizacji poprzez sieć. Urządzenie powinno pozwalać na 
jednoczesną obsługę  100 serwerów i aplikacji. 

WH35 
Licencja Z urządzeniem musi być dostarczona licencja do obsługi 

3aplikacji/systemów klienckich. W ramach jednego systemu klienckiego 
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może być nawiązane wiele sesji z partycją oraz każdy klient może podłączyć 
się do wielu partycji równocześnie.  

WH36 

Licencja System musi pozwalać na tymczasowe podłączenie, w razie konieczności, 
dodatkowych np: testowych bądź awaryjnie aplikacji/systemów bez 
konieczności rozbudowywania jego licencji 

WH37 

Licencja Urządzenie musi pozwalać na tworzenie logicznych partycji 
do przechowywania materiału kryptograficznego. Partycje muszą być 
niezależnie zarządzane (wymagane jest oddzielne uwierzytelnienie do 
każdej partycji). Partycje muszą pozwalać na całkowitą separację materiału 
kryptograficznego i zarządzanie nim.  Wymagane jest, aby urządzenie 
pozwalało na rozbudowę, do co najmniej 100 takich partycji. 

WH38 

Licencja Z urządzeniem musi być dostarczona licencja umożliwiająca konfigurację co 
najmniej 2 partycji, udzielona na czas nieokreślony liczony od dnia odbioru 
jakościowego. 

WH39 

Serwis Zamawiający wymaga wsparcia w postaci konsultacji mejlowych  i 
telefonicznych dotyczących problemów związanych z administracją i 
utrzymaniem produktu. 

WH40 

Serwis Po naprawie lub wymianie Urządzenia Wykonawca zapewni wsparcie w 
odtwarzaniu danych w Urządzeniu tak, by możliwe było podłączenie 
serwerów i wykonanie operacji kryptograficznych. Backup danych 
zapewnia Zamawiający. 

WH41 

Serwis Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu 
dokumentacji technicznej, dokumentacji użytkownika, przewodników, 
instrukcji i innych informacji o Urządzeniu. 

WH42 

Serwis Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu poprawek i 
aktualizacji wersji oprogramowania, nie później niż w terminie 7 dni od 
momentu ich publikacji przez producenta. Wraz z poprawkami i 
aktualizacjami oprogramowania Wykonawca dostarczy na nie licencje. 

WH43 
Serwis Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na dostarczony system na okres 

12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.  

WH44 
Serwis W ramach wsparcia technicznego wymagana jest dostępność serwisu 

24h/7dni/365, wymiana sprzętu NBD (next business day). 
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Tomu II SIWZ – dla Części nr 2 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 2  
Serwery wraz z oprogramowaniem oraz inne urządzenia 

 

1. Wstęp 
 

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

1.1 Zastosowane skróty i pojęcia 
 

Skrót/pojęcie Opis skrótu/pojęcia 
Dokumentacja Dokumenty i instrukcje dołączane przez producenta Sprzętu. W 

szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty:  
- montażu sprzętu,  
- obsługi i eksploatacji sprzętu,  
- konserwacji sprzętu,  
- i inne jeśli występują 
 

Sprzęt Oznacza zakupione i dostarczone w ramach Umowy urządzenia wraz z 
wyposażeniem, oprogramowaniem wbudowanym (firmware), 
komponentami, akcesoriami, elementami zapewniającymi właściwą 
instalację i używanie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 
 

Oprogramowanie Oznacza oprogramowanie standardowe producentów stanowiące 
przedmiot  Umowy. 

 

1.2 Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. sprzedaż i dostarczenie Sprzętu wraz z Oprogramowaniem 
2. udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego na 

dostarczony Sprzęt 
3. udzielenie licencji na Oprogramowanie i zapewnienie wsparcia technicznego na Oprogramowanie 
4. dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji dostarczonego Sprzętu; 

 

1.3 Termin realizacji 
 
Zamawiający wymaga, aby dostawa do  Zamawiającego nastąpiła w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia 
umowy. 
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2. Wymagania ogólne 
 

Numer wymagania Opis wymagania 
O.1 W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki 

towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 
oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub 
równoważne”. 

O.2 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez 
odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub 
równoważne”. 

O.3 Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który 
posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych 
w OPZ. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub 
usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

O.4 Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej 
nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający 
wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, o którym mowa w 
punkcie 4 poniżej, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy 
zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są 
składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania 
Zamawiającego.  

O.5 O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne 
należy odczytywać jako parametry minimalne, np. zapis: „sześciordzeniowy 
procesor w architekturze x86 dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający 
oferowanemu modelowi serwera osiągnięcie wyniku 220 pkt w teście 
SPECint_rate2006.” należy rozumieć jako „Co najmniej sześciordzeniowy procesor 
w architekturze x86 dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający 
oferowanemu modelowi serwera osiągnięcie wyniku minimum 220 pkt w teście 
SPECint_rate2006.” 

O.6 Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii 
produktowych. 

O.7 Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne 
komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. zestawy 
montażowe do szaf Rack, przewody zasilające itp). 
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O.8 Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i  
zapewnienia wymaganych funkcjonalności bezterminowymi licencjami na  
używanie tych funkcjonalności. 

O.9 Dokumenty gwarancyjne wystawiane lub przekazywane przez Wykonawcę powinny 
być zgodne z SIWZ oraz z zapisami zawartymi w § 10 Wzoru umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby 
realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym. 

 

3. Zamawiane urządzenia 
 
Poniżej znajduje się zestawienie ilościowe sprzętu i oprogramowania, które jest przedmiotem zamówienia: 

Nr pozycji Nazwa urządzenia/oprogramowania Ilość 
P.1 Serwer maszyn wirtualnych 3 
P.2 Oprogramowanie wirtualizacyjne 1 
P.3 Laptop 1 
P.4 Smartphone 1 

 

4. Wymagania szczegółowe 
 

Serwer maszyn wirtualnych 
Nr pozycji Kategoria Opis 

WS1 Obudowa Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 
19”. Wysokość serwera maksymalnie 1U. 
W zestawie szyny umożliwiające zamontowanie serwera w szafie. 

WS2 Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch 
procesorów. 

WS3 Moc obliczeniowa Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach. 
Oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECint_rate2006 
Baseline wynik minimum 800 pkt. w konfiguracji z 2 procesorami. 
Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na 
stronie www.spec.org. 

WS4 Pamięć RAM 192 GB DDR4 UDIMM lub RDIMM, płyta musi umożliwiać instalację 
minimum 384 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 
12 slotów (banków) przeznaczonych dla pamięci; możliwość instalacji 
kości pamięci UDIMM lub RDIMM lub LRDIMM. 

WS5 Złącza PCI Minimum 2 sloty PCI-E 3.0 

WS6 Interfejsy sieciowe Minimum 4 złącza Ethernet typu 10/100/1000. 
Minimum 2 złącza FC (Fibre Channel) 8GB/s 

WS7 Dyski twarde Obsługa dysków SATA, SAS. 
Możliwość rozbudowy serwera do min. 4 dysków, poprzez  dodanie 
i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera. 
Same dyski nie są przedmiotem zamówienia. 
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WS8 Porty Minimum 2 szt. portów USB 2.0 lub 3.0. 

WS9 Karta zarządzająca Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) 
wyposażoną w dedykowaną lub współdzieloną kartę sieciową 1 Gb 
pozwalającą na: 
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). Karta 
musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i 
podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD.  
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, 
zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w 
gnieździe dedykowanym/PCI. W komplecie z wymaganymi 
licencjami. 

WS10 Video Zintegrowana karta graficzna, rozdzielczość min. 1280x1024. 
WS11 Czytnik DVD Wbudowany SATA DVD Drive. 

WS12 Zasilanie Dwa zasilacze redundantne, każdy o mocy min. 500 W. 

WS13 Chłodzenie Minimum dwa wentylatory. 

WS14 Wsparcie dla Systemów 
Operacyjnych i Systemów 
Wirtualizacyjnych 

Zapewnia wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: 
 Microsoft Windows Server 2008R2, 2012R2 
 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
 freeBSD 
 OpenBSD 
 CentOS 
 VMware 6.0 

WS15 Warunki gwarancji Czas trwania obowiązków gwarancji świadczonych przez Producenta 
serwera:  
min. 36 miesięcy w miejscu eksploatacji z czasem naprawy następnego 
dnia roboczego (9x5) od chwili zgłoszenia usterki,  wraz z zachowaniem 
dysków w razie awarii. 
 
Serwer musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta 
i być objęty serwisem producenta na terenie Polski a wsparcie techniczne 
producenta będzie obsługiwane  w języku polskim. 
 

WS16 Wsparcie techniczne Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze 
urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta, modelu 
komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez 
producenta stronie internetowej. 

Oprogramowanie wirtualizacyjne 
Nr pozycji Kategoria Opis 
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WW1 

Licencja Licencja producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne dla trzech 
serwerów dwuprocesorowych umożliwiająca korzystanie w zakresie 
wynikającym z Umowy, udzielona na czas nieokreślony licząc od dnia 
odbioru jakościowego, z zastrzeżeniem, że okres jej wypowiedzenia nie 
może być krótszy niż 5 lat. 

WW2 Oprogramowanie Warstwa wirtualizacji musi być instalowana bezpośrednio na sprzęcie 
fizycznym bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu 
operacyjnego. 

WW3 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość obsługi wielu  
instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi 
się  
charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji 
sprzętowej. 

WW4 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać przydzielenie większej 
ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych, niż fizyczne zasoby RAM 
serwera, w celu osiągniecia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 

WW5 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość 
skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB 
pamięci operacyjnej. 

WW6 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi w możliwie największym stopniu 
być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 

WW7 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać centralną konsolę 
graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi, zasobami i warstwą 
sieciową na wszystkich hostach. Konsola powinna być możliwa do 
zainstalowania na niezależnej maszynie fizycznej pracującej pod kontrolą 
systemu operacyjnego BSD, Linux lub Windows. 

WW8 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość 
monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury 
wirtualnej. 

WW9 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość 
wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz 
ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. 

WW10 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość 
wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na 
potrzeby  tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 

WW11 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania  
systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

WW12 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostepnienie 
maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie 
zarezerwowane. 

WW13 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostępnianie 
pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowane 
wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn 
wirtualnych. 

WW14 Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać funkcjonalność HA  
zapewniającą automatyczną migrację maszyn wirtualnych pomiędzy 
serwerami bez przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia 
dostępności usługi przy awarii jednego z hostów. 

WW15 Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne 24/7, szybki czas reakcji na zaistniałe problemy 
krytyczne, możliwość wsparcia zdalnego. 
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Laptop 
Nr pozycji Kategoria Opis 

WL1 Ekran a) Wielkość: minimum 13” – maksimum 13,5” 
b) Typ wyświetlacza - IPS dotykowy z podświetleniem LED 
c) Rozdzielczość minimum 2560 x 1600 
d) Jasność minimum 500 nitów 

WL2 Procesor Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość 
uruchamiania aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w 
komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co 
najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Benchmarks High End CPUs 
według wyników opublikowanych na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. 

WL3 Pamięć operacyjna 16 GB pamięci LPDDR3 2133 MHz 

WL4 Pamięć masowa 256 GB pamięci masowej SSD 

WL5 Interfejsy a) Dwa porty Thunderbolt 3 
b) Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11ac/b/g/n 
c) Zintegrowany w obudowie Bluetooth 4.2 

WL6 Hardware Podświetlana klawiatura. Oddzielna, dodatkowa mysz (urządzenie 
zewnętrzne). 

WL7 Zasilanie Akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 54 Wh. 
Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz wraz z niezbędnym okablowaniem. 

WL8 System operacyjny System operacyjny wraz z licencją, który jest niezbędny Zamawiającemu 
do  uruchamienia środowiska programistycznego Xcode 8.3 i 
produkowanie oprogramowania przeznaczonego dla systemów macOS 
Sierra (lub nowszy)/iOS. Laptop z niniejszym systemem operacyjnym jest 
niezbędny do osiągnięcia celów i założeń wynikających z programu 
mDokumenty. 

WL9 Gwarancja a) Minimum 3-letnia gwarancja producenta na laptop oraz minimum 1 
rok gwarancji producenta na baterię liczone od daty dostawy, 
świadczone w miejscu instalacji laptopa. Gwarancja rozpoczyna bieg 
od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego Usunięcie awarii 
- 3 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w 
dni robocze  telefonicznie, lub faksem, lub e-mail), w przypadku 
braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu 
zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych, 

b) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak 
dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego, 

c) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta, 

d) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001. 

Smartphone 
Nr pozycji Kategoria Opis 

WT1 Wyświetlacz Wyświetlacz 5,5’’, podświetlany LED, technologia dotykowa 
pojemnościowa, rozdzielczość 1920x1080 pikseli przy 401 ppi 



 
 

13 

 

WT2 Moc 
obliczeniowaobliczeniowa 

Urządzenie osiąga conajmniej 160 000 punktów w teście Antutu 
Benchmark http://www.antutu.com/en/ranking/rank1.htm  

WT3 Pamięć podręczna 3 GB pamięci LPDDR4 

WT4 Pamięć masowa 128 GB pamięci masowej 

WT5 System operacyjny System operacyjny wraz z licencją, który jest niezbędny Zamawiającemu 
umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji 
zbudowanych w środowisku programistycznym Xcode przeznaczonych 
dla systemu iOS 10. Smartphone z niniejszym systemem operacyjnym 
jest niezbędny do osiągnięcia celów i założeń wynikających z programu 
mDokumenty 

WT6 Aparat Aparat 12 MP z optyczną stabilizacją obrazu. 

WT7 Interfejsy a) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
b) Bluetooth 4.2 
c) NFC 
d) Assisted GPS 
e) Sieć komórkowa 

WT8 Zasilanie Zasilanie bateryjne pozwalające na pracę przez minimum 14 godzin 
(ciągły czas odtwarzania video przy zrównoważonym trybie); telefon 
dostarczony z zasilaczem zewnętrznym. 

WT9 Gwarancja Minimum 2-letnia gwarancja producenta telefonu liczona od daty 
podpisania protokołu odbioru jakościowego. 

 

 

 

 


