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         Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2023 

 
Specyfikacja techniczna stacji roboczych i serwera 

 
Część I - Stacja robocza spełniająca poniższe wymagania minimalne - 2 szt. 

Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ Komputer stacjonarny. Typu Tower, w ofercie wymagane jest podanie modelu producenta 
komputera. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. 

Płyta główna Płyta główna ma mieć możliwość obsługi do 2 procesorów oraz posiadać 24 banki pamięci. 

Wydajność 
obliczeniowa 

Minimum jeden procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 27050 
punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net , posiadający 16 rdzeni 
fizycznych o taktowaniu minimum 2,90 GHz. 

Pamięć RAM 48 GB RAM w 6 kościach 8 GB, DDR4 2933MH z możliwością rozbudowy do minimum 64GB . 

Pamięć masowa Dysk SSD NVMe PCIe M.2 klasy 40 o pojemności 512 GB (przednia kieszeń FlexBay PCIe). 
 

Dodatkowa karta 
graficzna 

NVIDIA RTX A5000, 24 GB pamięci, 4 złącza DP. 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał.  
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP z diodą LED informującą użytkownika o 
pracy, 
mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza 
obrys obudowy). 
Wbudowany w obudowę mikrofon. 

Obudowa Typ Tower, posiadająca poniższe parametry: 
Kieszenie: (4) kieszenie FlexBay i (1) kieszeń FlexBay 5,25” z obsługą maksymalnie 10 dysków 3,5” lub 
2,5” (z kontrolerem MegaRAID 9460i-16), (1) kieszeń na płaski napęd optyczny obok kieszeni 5,25"; 
dostępna druga kieszeń 5,25" zastępująca 2 kieszenie FlexBay, (1) gniazdo SD UHS II Class 3. 
Dostępne obudowy PCIe z kieszeniami FlexBay PCIe z obsługą dysków SSD PCIe NVMe M.2 oraz U.2. 
Dostępny zestaw FlexBay PCIe dla klienta. 

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows Windows 10 Pro for Workstations (od 6 rdzeni, obejmuje 
licencję na system Windows 11 Pro), EN, CS, HU, PL, SK. Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, musi 
umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Bezpieczeństwo Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 
poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia 
usterki zainstalowanych komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 
System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia 
dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania 
wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności systemu diagnostycznego.  
Czujnik otwarcia obudowy, musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS. 

Wymagania 
dodatkowe  

Wbudowane porty:  
Porty 
Przód: 

https://www.cpubenchmark.net/
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1 gniazdo karty SD 
2 porty USB 3.2 Type-A 
2 porty USB 3.2 Type-C (1 z funkcją PowerShare) 
1 gniazdo uniwersalne audio 
4 gniazda PCIe w obudowie z obsługą funkcji PCIe - miejsce na dyski PCIe SSD M.2 i U.2 (w przyszłości) 
 
Wewnętrzne: 
1 port USB 2.0 
1 złącze główne USB 2.0 (wymaga rozgałęziacza innej firmy w celu obsługi 2 złączy USB 2.0 Type-A) 
8 złączy SATA 6 Gb/s oraz 1 złącze SATA napędu optycznego 
 
Tył: 
6 portów USB 3.2 Type-A (1 z obsługą funkcji Smart Power-On) 
1 port szeregowy 
2 porty sieciowe RJ45 (opcjonalnie 1 zarządzany) 
1 port myszy PS/2 
1 port klawiatury PS/2 
1 wyjście liniowe audio 
1 wejście liniowe audio / gniazdo mikrofonu 
1 gniazdo linki zabezpieczającej 
 
Karta graficzna: 
Obsługa 4 kart graficznych PCI Express® x16 Gen 3 o mocy do 750 W: maksymalnie 3 karty graficzne 
o podwójnej szerokości i mocy 250 W w 3 gniazdach (w konfiguracji z 2 procesorami), maksymalnie 
2 karty o mocy 375 W.  

Warunki gwarancji 
Wsparcie 
techniczne 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz 
samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej 
prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, 
konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, 
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu 
operacyjnego). 
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta.  
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Część II - Stacja robocza spełniająca poniższe wymagania minimalne - 2 szt. 

Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ Komputer stacjonarny. Typu Tower, w ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. 

Płyta główna Płyta główna ma mieć możliwość obsługi do 2 procesorów oraz posiadać 24 banki pamięci. 

Wydajność 
obliczeniowa 

Minimum jeden procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18100 
punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net , posiadający 12 rdzeni fizycznych 
o taktowaniu minimum 2,40 GHz. 

Pamięć RAM 48 GB RAM w 6 kościach 8 GB, DDR4 2933MH z możliwością rozbudowy do minimum 64GB.  

Pamięć 
masowa 

Dysk SSD NVMe PCIe M.2 klasy 40 o pojemności 512 GB (przednia kieszeń FlexBay PCIe). 
 

Dodatkowa 
karta graficzna 

NVIDIA RTX A5000, 24 GB pamięci, 4 złącza DP. 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał.  
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP z diodą LED informującą użytkownika o pracy, 
Mechanicznie chowana w obudowie ( nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys 
obudowy) 
Wbudowany w obudowę mikrofon. 

Obudowa Typ Tower, posiadająca poniższe parametry: 
Kieszenie: (4) kieszenie FlexBay i (1) kieszeń FlexBay 5,25” z obsługą maksymalnie 10 dysków 3,5” lub 
2,5” (z kontrolerem MegaRAID 9460i-16), (1) kieszeń na płaski napęd optyczny obok kieszeni 5,25"; 
dostępna druga kieszeń 5,25" zastępująca 2 kieszenie FlexBay, (1) gniazdo SD UHS II Class 3. Dostępne 
obudowy PCIe z kieszeniami FlexBay PCIe z obsługą dysków SSD PCIe NVMe M.2 oraz U.2. Dostępny 
zestaw FlexBay PCIe dla klienta. 

System 
Operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows Windows 10 Pro for Workstations (od 6 rdzeni, obejmuje 
licencję na system Windows 11 Pro), EN, CS, HU, PL, SK. Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, musi 
umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Bezpieczeństwo Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 
poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi 
posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania 
dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych 
urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności systemu diagnostycznego.  
Czujnik otwarcia obudowy, musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej 
oraz w BIOS systemu. 

Wymagania 
dodatkowe  

Wbudowane porty:  
Porty 
Przód: 
1 gniazdo karty SD 
2 porty USB 3.2 Type-A 
2 porty USB 3.2 Type-C (1 z funkcją PowerShare) 
1 gniazdo uniwersalne audio 

https://www.cpubenchmark.net/
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4 gniazda PCIe w obudowie z obsługą funkcji PCIe — miejsce na dyski PCIe SSD M.2 i U.2 (w przyszłości) 
 
Wewnętrzne: 
1 port USB 2.0 
1 złącze główne USB 2.0 (wymaga rozgałęziacza innej firmy w celu obsługi 2 złączy USB 2.0 Type-A) 
8 złączy SATA 6 Gb/s oraz 1 złącze SATA napędu optycznego 
 
Tył: 
6 portów USB 3.2 Type-A (1 z obsługą funkcji Smart Power-On) 
1 port szeregowy 
2 porty sieciowe RJ45 (opcjonalnie 1 zarządzany) 
1 port myszy PS/2 
1 port klawiatury PS/2 
1 wyjście liniowe audio 
1 wejście liniowe audio / gniazdo mikrofonu 
1 gniazdo linki zabezpieczającej 
 
Karta graficzna: 
Obsługa 4 kart graficznych PCI Express® x16 Gen 3 o mocy do 750 W: maksymalnie 3 karty graficzne o 
podwójnej szerokości i mocy 250 W w 3 gniazdach (w konfiguracji z 2 procesorami), maksymalnie 2 karty 
o mocy 375 W.  

Warunki 
gwarancji 
Wsparcie 
techniczne 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz 
samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej 
przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, 
rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, 
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). 
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. 
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.  
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta.  
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Część III - Serwer klasy x86 spełniający poniższe wymagania minimalne – 1 szt. 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U. Możliwość instalacji minimum 8 dysków 2.5”. Komplet 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów 
serwisowych oraz organizarem do kabli.  
Dodatkowo należy dostarczyć panel przedni serwera z zamkiem na kluczyk, chroniący dyski 
twarde przed ich wyjęciem. 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 3rd Generacji Intel Xeon. Płyta 
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory min. 26-rdzeniowe klasy x86, min. 2.2GHz, dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 352 w teście 
SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. 

RAM 
Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s osiągnięte za pomocą min 8 kości pamięci, na płycie 
głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta 
główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM. 

Funkcjonalność pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Advanced ECC. 

Gniazda PCI 
Min. 8 slotów PCIe generacji 4 pełnej wysokości, w tym min. 6 slotów x16.  
Mostek NVLINK o przepustowości min 600GB/s przeznaczony dla kart graficznych i łączący je w 
pary. 

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz cztery interfejsy 
sieciowe 1Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. Nie zajmujące wymaganych portów PCI-
e. 
Należy również dostarczyć dodatkową kartę sieciową 4-portową Base-t RJ-45. 
 
Dodatkowe karty: 
Należy dostarczyć 2 karty graficzne Nvidia AMP A40 48GB GPU z wszystkimi elementami 
umożliwiającymi zainstalowanie i uruchomienie ich w serwerze, połączone w parę poprzez 
mostek NVLINK. 
 
 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD. 
Zainstalowany 1 dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug.o współczynniku 
DWPD min. 3. 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe 
konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. 

Wbudowane porty 

3xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 1 porty USB 3.0.   
Dedykowany port USB lub microusb USB dedykowany do zarządzania serwerem, umieszczony na 
froncie obudowy serwera. 
Dedykowany port BaseT Rj45 dedukowany do komunikacji z kartą zarządzającą serwerem. 
2 porty VGA.  
Możliwość rozbudowy o Serial Port. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. 

Wentylatory Redundantne. 

Zasilacze 
Redundantne, Hot-Plug max. 1400W Platinum każdy. 
Wraz zasilaczami należy dostarczyć przewody zasilające C13/C14 12A o długości min 0,5 metra. 
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System 
operacyjny/dodatkowe 

oprogramowani 
Nie wymagany. 

Bezpieczeństwo 
Zainstalowany moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

Diagnostyka 
Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający 
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dodatkowy 
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera); 

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje użytkownika; 

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 

- wsparcie dla IPv6; 

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 

- integrację z Active Directory; 

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 

- wsparcie dla dynamic DNS; 

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej; 

- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim 

panelu serwera; 

- możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 

pojedynczego serwera. 

Musi istnieć możliwość dokupienia w późniejszym czasie dodatkowego oprogramowania 
umożliwiającego zarządzanie poprzez sieć, spełniającego minimalne wymagania: 

- wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; 

- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; 

- wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; 

- możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; 

- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; 

- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 

- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; 

- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 

- automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; 

- szybki podgląd stanu środowiska; 

- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 

- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 

- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 

- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; 

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; 

- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 

- możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 



 

Tytuł Projektu: „Odporny na działanie środków walki radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla 
platform bezzałogowych do działań na akwenach morskich”  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. ,,SZAFIR”. 
 

 

- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; 

- możliwość importu plików MIB; 

- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 

- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania); 

- możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby 

instalacji agenta; 

- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio 

do centrum serwisowego producenta serwerów;moduł raportujący pozwalający na 

wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja 

poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów 

PCIe i gniazd pamięci, informacja o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie 

gwarancji, adresy IP kart sieciowych. 

Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklarację CE. 

Warunki gwarancji 
36 miesięcy gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia 
zgłoszenia awarii/usterki. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

 


