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Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 

CRZP/297/009/D/22, ZP/67/WETI/22  

Załącznik nr 4I-III do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej  

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy (3) części: 

Część 1: Dostawa serwerów, przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego dla 

KIMIA 

Część 2: Dostawa serwerów dla KSME  

Część 3: Dostawa serwerów z akcesoriami dla KSTI 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane przez siebie części 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach 

więcej niż jednemu Wykonawcy. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, 

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia w każdej części postępowania był 

fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości 

wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i 

konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw 

osób trzecich. 

Zamawiający będzie badał zgodność wymaganych cech oferowanych urządzeń 

wyłącznie w zakresie tych, które zostały ujęte w specyfikacji technicznej SWZ. Dla 

potrzeb badania Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej.  

Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Część 1: 48820000-2 Serwery, 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 32420000-3 

Urządzenia sieciowe, 31214100-0 Przełączniki 

Część 2: 48820000-2 Serwery 

Część 3: 48820000-2 Serwery, 32562000-0 Kable światłowodowe 
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Część 1: Dostawa serwerów, przełącznika sieciowego i zasilacza 

awaryjnego dla KIMIA  

 

Poz. 1 Serwer obliczeniowy – zamawiana ilość 1 sztuka, o niżej opisanych 

parametrach technicznych 
Procesory 

 

1 procesor: 

- posiada przynajmniej 64 rdzeni fizycznych, 

- każdy rdzeń fizyczny posiada możliwość pracy jako dwa rdzenie logiczne, 

- wykonany w architekturze x86_64 z możliwością uruchamiania aplikacji 64 

bitowych, 

- TDP procesora dostosowane do parametrów obudowy i płyty głównej 

serwera, 

- posiada co najmniej osiem kanałów pamięci współpracujących z pamięciami 

z korekcją błędów (ECC), 

- realizuje instrukcje SSE4.2, AVX, AVX2 

- posiada sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, 

- posiada co najmniej 256 MB pamięci podręcznej L3, 

- podstawowa częstotliwość pracy wynosi co najmniej 2.0 GHz, 

- wydajność procesora co najmniej 61500 pkt. w teście PassMark - CPU 

Mark, oraz co najmniej 2100 dla w teście PassMark - CPU Mark Single 

Thread Rating (https://www.cpubenchmark.net/) 

 

Pamięć RAM Minimum 512 GB pamięci ECC pracującej w serwerze z częstotliwością 

minimum 3200 MHz w organizacji 8x64GB. 

https://www.cpubenchmark.net/
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Dyski twarde 

SSD 

Jeden dysk SSD, o następujących cechach: 

- pojemność co najmniej 800 GB, 

- co najmniej pięcioletnia gwarancja, 

- sprzętowe szyfrowanie dysku, 

- nominalny czas pracy (ang. MTBF) co najmniej 1,5 mln godzin, 

- parametr trwałości dysku o wartości co najmniej 1,5 PBW, 

- liczba operacji losowego odczytu 4KB: co najmniej 65 000 IOPS, 

- liczba operacji losowego zapisu 4KB: co najmniej 20 000 IOPS, 

- zapewnia szybkość sekwencyjnego transferu danych 128KB 

warunkowo przekraczającą 450 MB/s dla odczytu danych oraz 350 MB/s 

dla zapisu danych. 

Dyski twarde 

HDD 

2 dyski HDD, każdy o następujących cechach: 

- pojemność co najmniej 16 TB, 

- format 3,5 cala, 

- co najmniej trzyletnia gwarancja, 

- posiada interfejs SAS, SAS2 lub SAS3 12.0 Gb/s, 

- prędkość obrotu przynajmniej 7200 obr/min 

- według specyfikacji producenta dysk jest przeznaczony do pracy w 

serwerach w trybie 24x7 (godzin/dzień x dni/tydzień), 

System 

operacyjny i 

oprogramowanie 

   - brak zainstalowanego systemu operacyjnego 

 

Gwarancja - przynajmniej 12 miesięczna gwarancja producenta świadczona na 

miejscu u klienta, 

- gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta, 

- w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 
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Obudowa, płyta 

główna i 

wyposażenie 

serwera 

- obudowa o wysokości 2U przeznaczona do instalacji w szafie 19 

calowej (rack 19''), 

- zestaw szyn do montażu serwera w szafie rack 19'', które umożliwiają 

wysuwanie serwera do celów serwisowych, 

- co najmniej 12 miejsc na dyski 3.5” i 2 miejsca na dyski 2.5” 

- co najmniej dwa porty LAN 1 Gbps (typ złącza: RJ45), 

- porty USB – min. 2 szt. z tyłu obudowy, 

- złącze VGA z tyłu obudowy, 

- przyciski – on/off z przodu obudowy, 

- kieszenie HDD – co najmniej 12 szt. 3,5”, hot-swap, kompatybilne z 

SATA III, 

- zdalne zarządzanie serwerem poprzez wbudowany kontroler zdalnego 

dostępu i dedykowany port LAN, który umożliwia zdalne przekierowanie 

obrazu wirtualnego monitora, włącznie ze zdalnym dostępem do 

konfiguracji BIOS-u serwera oraz umożliwia zdalne włączenie i 

wyłączenie serwera, 

- zasilacz – min. 920W, 

- serwer powinien być wyposażony w zasilacz zapasowy (ang. 

redundant power supply), 

- okablowanie zasilające serwera, 
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Poz. 2 Serwer z rozbudowaną przestrzenią na dane – zamawiana ilość 1 sztuka, o 

niżej opisanych parametrach technicznych 

Procesory 

 

Jeden procesor, każdy o następujących cechach: 

- posiada przynajmniej 4 rdzenie fizyczne, 

- każdy rdzeń fizyczny posiada możliwość pracy jako dwa rdzenie logiczne, 

- wykonany w architekturze x86_64 z możliwością uruchamiania aplikacji 64 

bitowych, 

- TDP procesora dostosowane do parametrów obudowy i płyty głównej 

serwera, 

- posiada co najmniej cztery kanały pamięci współpracujących z pamięciami z 

korekcją błędów (ECC), 

- realizuje instrukcje SSE4.2, AVX2, 

- posiada sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, 

- posiada co najmniej 8 MB pamięci podręcznej, 

- podstawowa częstotliwość pracy wynosi co najmniej 3.8 GHz, 

- wydajność procesora co najmniej 9700 pkt. w teście PassMark - CPU 

Mark, oraz co najmniej 2700 dla w teście PassMark - CPU Mark Single 

Thread Rating (https://www.cpubenchmark.net/) 

 

Pamięć RAM Minimum 64 GB pamięci ECC pracującej w serwerze z częstotliwością 

minimum 3200 MHz w organizacji 2x32 GB. 
Dyski twarde 

SSD 

Jeden dysk SSD, o następujących cechach: 

- pojemność co najmniej 400 GB, 

- liczba operacji losowego odczytu: co najmniej 90 000 IOPS, 

- liczba operacji losowego zapisu: co najmniej 20 000 IOPS, 

- zapewnia szybkość sekwencyjnego transferu danych warunkowo 

przekraczającą 540 MB/s dla odczytu danych oraz 510 MB/s dla zapisu 

danych. 
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Dyski twarde 

HDD 

Co najmniej 10 dysków HDD, każdy o następujących cechach: 

- pojemność co najmniej 16 TB, 

- format 3,5 cala, 

- co najmniej trzyletnia gwarancja, 

- posiada interfejs SAS, SAS2 lub SAS3 12.0 Gb/s, 

- prędkość obrotu przynajmniej 7200 obr/min 

- według specyfikacji producenta dysk jest przeznaczony do pracy w 

serwerach w trybie 24x7 (godzin/dzień x dni/tydzień), 

System 

operacyjny i 

oprogramowanie 

   - brak zainstalowanego systemu operacyjnego 

 

Gwarancja - przynajmniej 12 miesięczna gwarancja producenta świadczona na 

miejscu u klienta, 

- gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta, 

- w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 
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Obudowa, płyta 

główna i 

wyposażenie 

serwera 

- obudowa o wysokości 2U przeznaczona do instalacji w szafie 19 

calowej (rack 19''), 

- zestaw szyn do montażu serwera w szafie rack 19'', które umożliwiają 

wysuwanie serwera do celów serwisowych, 

- co najmniej 12 miejsc na dyski 3.5” i 2 miejsca na dyski 2.5” 

- co najmniej dwa porty LAN 1 Gbps (typ złącza: RJ45), 

- porty USB – min. 2 szt. z tyłu obudowy, 

- złącze VGA z tyłu obudowy, 

- przyciski – on/off z przodu obudowy, 

- kieszenie HDD – co najmniej 12 szt. 3,5”, hot-swap, kompatybilne z 

SATA III, 

- zdalne zarządzanie serwerem poprzez wbudowany kontroler zdalnego 

dostępu i dedykowany port LAN, który umożliwia zdalne przekierowanie 

obrazu wirtualnego monitora, włącznie ze zdalnym dostępem do 

konfiguracji BIOS-u serwera oraz umożliwia zdalne włączenie i 

wyłączenie serwera, 

- zasilacz – min. 900W, 

- serwer powinien być wyposażony w zasilacz zapasowy (ang. 

redundant power supply), 

- okablowanie zasilające serwera, 

- kontroler RAID umożliwiający organizację dysków w macierz, dostępne 

konfiguracje przynajmniej 0, 1, 1E oraz 10 

 
 

Poz. 3 Przełącznik sieciowy – zamawiana ilość 1 szt., o niżej opisanych 
parametrach technicznych 

Klasa przełącznika Zarządzalny 

Warstwa przełączania L3 

Architektura sieci GigabitEthernet 

Liczba portów 
10/100/1000 Mbps 48 

Liczba portów 10Gb 2 

Liczba portów PoE 
(PoE + PoE+) 48 

Liczba portów SFP+ 2 

Port konsoli Tak 

Przepustowość 176 Gb/s 
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Możliwość łączenia w 
stos Tak 

Obsługiwane 
protokoły, standardy i 
dodatkowa 
funkcjonalność 

    IEEE 802.3 - 10BaseT 
    IEEE 802.3u - 100BaseFX 
    IEEE 802.3ab - 1000BaseT 
    IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 
    IPX/SPX 
    GARP - Generic Attribute Registration Protocol 
    MLD Snooping 
    IEEE 802.3x - Flow Control 
    IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 
    IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol 
    IEEE 802.1D - Spanning Tree 
    IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree 
    IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree 
    IEEE 802.1Q - Virtual LANs 
    IEEE 802.1p - Priority 
    IEEE 802.1x flow control 
    LACP - Link Aggregation Control 
    GVRP - Group VLAN Registration Protocol 
    MLDv1 
    TACACS+ 
    SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 
    SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 
    MLDv2 
    ARP - Address Resolution Protocol 
    Storm control 
    DiffServ 
    IGMP - Internet Group Management Protocol 
    IGMP Snooping (V1/V2/V3) 
    filtrowanie MAC 
    IPv4 
    IPv6 
    ICMP - Internet Control Message Protocol 
    DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol 
Server 
    DNS - Domain Name System 
    DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 
    DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol 
Client 
    DHCP snooping 
    TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol 
    LLDP - Link Layer Discovery Protocol 
    LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media 
Endpoint Discovery 
    Port Security 
    QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i 
przepustowości) 
    UDP - datagramowy protokół użytkownika 
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    TFTP - Trivial File Transfer Protocol 
    TCP 
    HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
    HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 
    BOOTP - BOOTstrap Protocol 
    SSL - Secure Sockets Layer 
    SCP Secure Copy 
    SFTP - Secure File Transfer Protocol 
    Jumbo frame support 
    IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
    IEEE 802.3at - Power over Ethernet+ 

Zarządzanie, 
monitorowanie, 
konfiguracja 

- Złącze 1G ETH do zarządzania 
- złącze RJ45 z protokołem RS232 do obsługi konsoli 
- złącze mini-USB do obsługi konsoli 
- złącze USB do podłączenia pamięci masowej 

Wentylator Tak 

Zasilacz Wewnętrzny 

Zasilanie 

Switch dostarczony z zasilaczem przynajmniej 1000 W, 

umożliwiający uzyskanie mocy na wyjściach PoE do 860 

W 

Wymiary Format 1U, kompatybilny z typowymi 19” szafami rack 

Waga Nie przekraczająca 6.7 kg 

Gwarancja Co najmniej 12 miesięcy 

 
 

Poz. 4 Zasilacz awaryjny – zamawiana ilość 1 szt., o niżej opisanych 
parametrach technicznych 

Maksymalna możliwa 
do konfiguracji moc 

6 kVA 

Moc rzeczywista 5400 W 

Napięcie operacyjne 
wejścia (minimalne) 

przynajmniej z przedziału od 176 V do 276 V,  

Napięcie operacyjne 
wyjścia (maksymalne) 

przynajmniej z przedziału od 200 V do 240 V 

Zakres częstotliwości 
zasilania 

przynajmniej z przedziału 40 - 70 Hz 

Regulacja napięcia 
wyjściowego 

1% 

Maksymalne 
natężenie prądu 

przynajmniej 90 A 

Wydajność przynajmniej 94% dla typowej pracy, tryb umożliwiający 
podwyższenie sprawności do 98% 

Poziom THD prądu 
wyjściowego 

2% 

Poziom THD prądu 
wejściowego 

5% 
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Poziom hałasu Nie przekraczająca 45 dB 

Typy wyjść AC C13 panel, C19 panel, Terminal 

Wtyczka Terminal 

Ilość gniazd 
sieciowych 

11 x gniazdo sieciowe 

Porty komunikacyjne - RS-232 
- USB 2.0 

Typowy czas 
podtrzymania przy 
połowie obciążenia 

11 min 

Zakres temperatur 
(eksploatacja) 

0 - 40 °C 

Wymiary Format 3U, kompatybilny z typowymi 19” szafami rack 

Waga Nie przekraczająca 48 kg 

Dodatki - wyświetlacz LCD do sterowania urządzeniem 
- funkcja automatycznego testu baterii 

Gwarancja Co najmniej 12 miesięcy 
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Część 2: Dostawa serwerów dla KSME 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, o niżej opisanych parametrach 
technicznych: 

2 procesory - Liczba rdzeni: min. 24 
- Liczba wątków: min. 48 
- Bazowa częstotliwość procesora: 2,80 GHz 
- Maks. częstotliwość turbo: 3,50 GHz 
- Cache: 36 MB 
- Liczba linków UPI: 3 
- TDP: 230 W 
- UPI Speed: min. 11.2 GT/s 
- Obsługiwana. wielkość pamięci : 6 TB DDR4-3200MHz 
- Obsługiwana liczba kanałów pamięci: min. 8 
- Wersja PCI Express: 4,00 
- Wynik PassMark – Average CPU Mark: 48330; Single Thread 
Rating: 2453 
 

pamięć RAM - zainstalowane minimum 128 GB pamięci  
 

 

dysk SSD  - SDD minimum 1 TB PCIe/NVMe   

złącza, 
funkcjonalność: 

- Memory System: 
• 16 DIMM Slots; 
• Obługa 4TB DRAM; 
• 3200/2933/2666 ECC LRDIMM;RDIMM; 
- Minmalnie: 1x PCI-E 4.0 x8 LP; 4x PCI-E 4.0 x16 (double-
width) slots; 2x PCI-E 4.0 x16 (single-width) slots 
- Drive Bays: Total 8x 3.5" Hot-swap drive bays. Up to 8 
NVMe drives (4 NVMe drives supported by default). 
- M.2 Slots: 2x M.2 NVMe or SATA for boot drive only. 
- Cooling Fan: 4x Removable heavy duty fans w/ Optimal 
Fan Speed Control 
- Power Supply: 2x 2200W redundant Titanium level power 
supplie 

 

2 karty GPU - GPU memory: 24GB HBM2 
- GPU memory bandwidth : 933GB/s 
- Interconnect: 
• PCIe Gen4: 64GB/s 
- Max thermal design power (TDP) : 165W 
- Form factor : Dual-slot, full-height, full-length (FHFL) 
- FP64: 5.2 teraFLOPS 
- FP64 Tensor Core : 10.3 teraFLOPS 
- FP32: 10.3 teraFLOPS 
- TF32 Tensor Core : 82 teraFLOPS | 165 teraFLOPS* 
- FP16 Tensor Core : 165 teraFLOPS | 330 teraFLOPS*  

 

Gwarancja    minimum 36 miesięcy   
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Część 3: Dostawa serwerów z akcesoriami dla KSTI 

 
Przedmiotem zamówienia są 4 serwery oraz 10 patchcordów światłowodowych, 
niezbędnych do budowy platformy IMS/GMPLS/SDN na której planowane są badania 
dostarczające dane dla określenia: 
a) wydajności warstwy sterowania opisanej przez czas oczekiwania na uzyskanie 
usługi, czas za-kończenia usługi, maksymalną intensywność żądań usług spełniającą 
wymagania określone przez zalecenia; zostanie to przeprowadzone dla trzech 
podstawowych usług: mowa, wideo, dane; 
b) typów rozkładów i ich parametrów w ustalonych punktach systemów obsługi 
zdarzeń (wiadomości); jest to konieczne dla wskazania i opracowania modeli 
analitycznych systemów obsługi umożliwiających analizę wielkości wymienionych w 
punkcie a) a w konsekwencji ich syntezę; 
c) parametrów jakości obsługi strumieni pakietów dla poszczególnych usług, tzn. 
prawdopodobieństwa straty pakietów, opóźnienia pakietów, zmienności opóźnienia 
pakietów; 
d) badania wpływu opracowanych algorytmów zarządzania i sterowania zasobami 
zarówno na stopień wykorzystania zasobów (obciążenia) jak i wielkości wymienione 
w punktach a), b) i c).  
Lista wymagań stawianych wobec zamawianego sprzętu została zamieszczona w 
poniższym zestawieniu. 
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Poz. 1 Serwery – zamawiana ilość: 4 szt. 
 

1. Procesor  
Jednostka serwerowa musi posiadać 2 identyczne procesory. Wymagania 
dla każdego z procesorów zgodne z poniższymi kryteriami: 
 
- x64 zapewniający w testach PassMark Software: minimum 23500 punktów  
w teście CPU Mark i minimum 2100 punktów w teście 1 wątku;  
- procesor wyposażony w minimum 12 rdzeni fizycznych (po minimum 2 
wątki na rdzeń); 
- taktowanie rdzenia – minimum 2,1GHz;  
- maksymalny pobór mocy: 130W; 

2. Obudowa: 
- typ: Rack; 
- wielkość: 1U lub 2U; 

3. Płyta główna:  

- typ: Rack; 

- kompatybilna z procesorami; 

- liczba banków pamięci: minimum 16; 

- maksymalna wielkość pamięci RAM: minimum 1 TB; 

- zintegrowana karta Ethernet – 2 zintegrowane porty 10/100/1000; 

- wbudowane porty OCP: minimum 1;  

- minimum 3 porty USB ;  

- złącze wideo: minimum 1 szt.;  

- wejście zasilania (AC-in): minimum 2 szt.; 

4. RAM:  
- ilość: minimum 32GB  
- liczba kości: 2 moduły (np. 2 x 16GB); 
- taktowanie pamięci: minimum 3200 MHz; 

5. Kontroler RAID: 
- sprzętowy; 
- obsługiwane poziomy RAID: minimum 0/1/10; 

6. Moduł optymalizacji rozruchu: 
- wsparcie optymalizacji rozruchu dla co najmniej 2 dysków M.2  
i co najmniej RAID’a poziomu 1; 
- moduł wyposażony w min. 2 dyski SSD o pojemności min. 480GB dla 
każdego z dysków. 
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7. Porty SFP+ 

- minimum 4 porty  
- minimum 4 kompatybilne transceivery światłowodowe pracujące w jednym 
standardzie transmisji; 
- przepustowość: min. 10Gbps; 
- maksymalnie 2 karty rozszerzeń - interfejs OCP lub PCIe; 
 

8. Zdalne zarządzanie: 
- moduł zdalnego zarządzania z dedykowanym portem RJ45. 

 
9. Ramka zabezpieczająca: 

- ramka z wyświetlaczem LCD. 
 

10. Szyny montażowe: 
- szyny ruchome. 
 

11. Zasilanie:  
- minimum 2 jednostki zasilające; 
- moc każdej jednostki = min. 800W; 
 

12. System operacyjny: brak 
 

Poz. 2 Dodatkowe akcesoria zamawiana ilość 10 szt. 
 
10 patchcordów światłowodowych o długości 3m, zapewniających przepustowość 
min. 10Gbps, kompatybilnych z transceiverami zamontowanymi w zamawianych 
serwerach. 
 

Gwarancja minimum 36 miesięcy  

 


