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ZAŁĄCZNIK NR 6.1.2 

Zasoby infrastruktury sprzętowej informatycznej, które zostaną dostarczone w ramach oddzielnego przetargu 
przeznaczone także dla realizacji przedmiotu Zamówienia  

 
Urządzenia będą stanowić sprzęt specjalistyczny, którego wdrożenie będzie wykonywane przez  
osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej z zakresu rozwiązań pamięci masowych, systemów wirtualizacji, 
mechanizmów sieciowych oraz oprogramowania bazodanowego. Z uwagi na powyższe, specjalistyczne 
oprogramowanie oraz zarządzanie urządzeniami odbywa się w języku technicznym – angielski.   W kolejnych 
punktach dokumentu przedstawione są planowane parametry oraz konfiguracje  środowiska.  

 Opis platformy sprzętowej  

Serwery (3 sztuki)  
Obudowa Rack o wysokości 1U z możliwością instalacji 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn 
umożliwiających montaż w szafie rack 
Procesor  Zainstalowane dwa procesory dwunastordzeniowe x86, dedykowane do pracy z zaoferowanym 
serwerem osiągające w teście SPECrate2017_int_base wynik min. 141 dostępny na stronie www.spec.org dla 
konfiguracji dwuprocesorowej. 
Pamięć  256GB DDR4 RDIMM 2400MT/s,  
Dyski twarde 2 dyski 240GB SSD Read Intensive SATA 2,5“ HotPlug 6Gb/s, skonfigurowane w RAID 1. 
Interfejsy sieciowe  2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ oraz 2 interfejsy sieciowe 1Gb 
Base-T 
 
Serwer kopii zapasowej  
Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” Hot-Plug wraz z kompletem 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack 
Procesor  Zainstalowane dwa procesory dziesięciordzeniowe x86, dedykowane do pracy z serwerem osiągające 
w teście SPECrate2017_int_base wynik min. 128 dostępny na stronie www.spec.org dla konfiguracji 
dwuprocesorowej. 
Pamięć  128GB DDR4 RDIMM 2400MT/s,  
Dyski twarde 2 dyski 480GB SSD SATA 3,5“ HotPlug 6Gb/s; 8 dysków 8TB NLSAS 12Gb/s 7.2k RPM, Hot-Plug 3,5“ 
Interfejsy sieciowe  2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ oraz dwa interfejsy sieciowe 1Gb 
Ethernet w standardzie Base-T 

 Macierz  
Obudowa  do montażu w szafie typu rack 19".  
Przestrzeń - 26 dysków, każdy o pojemności  1,8TB  
Interfejsy sieciowe 8 portów iSCSI 10Gb SFP+, 2 porty zarządzające 1GbE Base-T,  każdy kontroler macierzy w 
trybie Active-Active. 

 Biblioteka taśmowa  
Obudowa  o wysokości 2U dedykowana do  zamontowania w szafie rack 19"  
 Magazynek z 24 miejscami na kasety LTO  
Napęd taśmowy  napęd LTO-5 I 
nterfejs komunikacyjny  dołączony kabel SAS 6Gb/s 

 



 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ~ ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów ~ tel.(14) 63 10 100 ~  administracja@ssz.tar.pl ~ www.ssz.tar.pl  

„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” 

 

UPS - zestaw (zasilacz awaryjny, moduły bateryjne, szafa) (2 sztuki)  
  
Całe rozwiązanie zawiera się w oddzielnej szafie RACK 
Moc pozorna / czynna  3000 VA / 2700  
Czas podtrzymania z modułami bateryjnymi min 30min 
 

Przełączniki (2sztuki)  
Obudowa o wysokości 1U dedykowana do zamontowania w  szafie rack 19"  
Porty: - 48 x 10 Gigabit Ethernet SFP+;  
- 4 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28;  
- 2 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+ 
 

Stacje robocze w Szpitalu 
Parametry komputerów : 
Procesor i5-3470 / Pamięć 8GB / HDD 250GB / Windows 10 Pro 
Parametry monitorów : 
Przekątna ekranu 21,5”,  rozdzielczość  ekranu 1920x1080 

Drukarki opasek na rękę 
Godex RT 230 – dla Izb Przyjęć  
Zebra HC 100 – dla Oddziału Noworodków 

 


