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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 10 

specyfikacja techniczna 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa serwera obliczeniowego - węzeł klastra 

II. Informacje szczegółowe 

Zamówienie dotyczy dostawy 

1. Serwer obliczeniowy – węzeł klastra……………………….. ( 1 szt.) 
 

zgodnych ze szczegółowymi parametrami technicznymi. 

III. Gwarancja, serwis 

Wymagana gwarancja na urządzenia – minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy 

z 24-godzinnym skutecznym serwisem. Jeżeli naprawa przekracza 7 dni, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o 

minimum takich samych parametrach technicznych. 

IV. Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy 

1. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. do Instytutu Fizyki 

Teoretycznej pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław. 

3. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy. 

4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże sprzęt, dokumentację, płyty instalacyjne. 

5. Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru sprzętu zgodnie z treścią umowy. 

6. Wykonawca przekaże, w formie zestawienia w wersji elektronicznej, wykaz dostarczonego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi. 
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Szczegółowe parametry techniczne sprzętu 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 

oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych. 

* Tak/Nie - niepotrzebne należy skreślić. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Konfiguracji minimalnej Zamawiającego” należy traktować jako parametry minimalne. 

Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE. 

W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi 

charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego. 

 

LP. Parametry techniczne urządzenia -minimalne wymagania Parametry oraz model i producent oferowanego sprzętu  Ilość 

I. II. III. IV. 

1. Serwer obliczeniowy – węzeł klastra 

 

Obudowa: 

Typ: kasetowy 

W pełni zgodna z posiadaną przez zamawiającego 

obudową FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 

 

Procesory: 

Ilość:   2 szt. 

Ilość cykli na procesor 12 

wyniki testów wydajności:  

SPECint_rate2006  520 

( źródło: www.spec.org  ) 

CPU Mark   9987 

( źródło: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

 

Płyta Głowna: 

Ilość gniazd procesorów 2 szt. 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

(Model powinien określać jednoznacznie oferowany sprzęt) 

 

· TAK/NIE* 

· TAK/NIE* 

 

 

 

Ilość  ………. szt. 

Ilość cykli na procesor    ………. 

 

- SPECint_rate2006 …………… 

 

- CPU Mark   …………… 

 

 

 

 

Ilość gniazd procesorów  ……… szt. 

1 

szt. 

http://www.spec.org/
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Obsługa procesorów 18-rdzeniowych 

Ilość gniazd pamięci  16 szt. 

Maks. pojemność pamięci  512 GB 

Obsługa pamięci RAM z technologiami: 

Advanced ECC, 

 Chipkill (SDDC),  

wsparcie dla trybu aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego 

Gniazdo PCI-Express 3.0 x16  2 szt. 

Możliwość instalacji dedykowanego modułu flash do obsługi 

wirtualizatora  

Zintegrowany kontroler RAID  

Inne parametry:  

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera 

 

Pamięć RAM: 

Pojemność  64 GB 

Typ   DDR4 

Przepustowość 17000 MB/s 

 

Porty I/O - złącza: 

Złącza RJ-45: 

Ilość   4 szt. 

Typ   1Gb/s LAN 

obsługujące: 

  iSCSI  

  iSCSI boot  

  teaming 

Dedykowany interfejs serwisowy do obsługi i konfiguracji 

sprzętowej karty zarządzającej; 

 Złącza USB: 

Ilość   2 szt. 

Typ   3.0 

Złącze VGA  

 

Zarządzanie 

Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler 

sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o 

funkcjonalnościach: 

. TAK/NIE* 

· Ilość gniazd pamięci  ……… szt. 

. Maks. pojemność pamięci ……………GB 

 

· TAK/NIE* 

· TAK/NIE* 

· TAK/NIE* 

. Gniazdo PCI-Express 3.0 x16  …………. szt. 

 

· TAK/NIE* 

· TAK/NIE* 

 

· TAK/NIE* 

 

 

. Pojemność ……………GB 

. TAK/NIE* 

Przepustowość …………… MB/s 

 

 

 

Ilość  ………. szt. 

. TAK/NIE* 

 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

 

. TAK/NIE* 

 

Ilość  ………. szt. 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

 

 

 

. TAK/NIE* 
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 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy 

kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny 

restart serwera; 

 Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji 

wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z 

możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną 

kartę sieciową współdzieloną z systemem 

operacyjnym; 

 Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 

 Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring 

zużycia energii w czasie rzeczywistym 

 Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) 

 Możliwość przejęcia konsoli tekstowej 

 Możliwość przekierowania konsoli graficznej na 

poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania 

zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie 

sprzętowym (funkcjonalność cyfrowego KVM) 

 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne 

wyprodukowane przez producenta serwera 

umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację 

systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, 

diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 

informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w 

serwerze systemu umożliwiającego monitoring 

systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, 

zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna 

itd.). 

 

Inne parametry:  

Elementy, z których zbudowany jest serwer są: 

- produktami producenta tych serwerów lub przez niego 

certyfikowane, 

- objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez 

oryginalne karty gwarancyjne 

 

 

. TAK/NIE* 

 

 

. TAK/NIE* 

 

 

 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

 

. TAK/NIE* 

 

 

 

. TAK/NIE* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. TAK/NIE* 

 

. TAK/NIE* 
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* niepotrzebne skreślić 
1 przez niezależny serwer kasetowy rozumie się serwer, który może zostać zatrzymany, wyłączony i wyjęty z obudowy bez zatrzymywania pracy innych serwerów; 
 

 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia WSZYSTKIE wyżej wymienione parametry i wymagania 
oraz że oferuję wyżej wymienione warunki dostawy, gwarancji, serwisu 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                                                                  ..…………………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                                          (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

                                                                                                                                            do podejmowania zobowiązań) 


