Część III SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Wymagania ogólne
1. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej dostarczone elementy
infrastruktury muszą spełniać wytyczne dyrektywy CE (Conformité Européenne).
2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać numer seryjny producenta
umieszczony na obudowie.
3. Wszystkie oferowane w postępowaniu serwery muszą pochodzić od jednego
producenta.
4. Wszystkie oferowane w postępowaniu przełączniki muszą pochodzić od jednego
producenta.
5. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz muszą
być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, tj. w
okresie 6 miesięcy przed dostawą.
6. Oferowany sprzęt musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący
użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Oferowane serwery, macierze, i przełączniki nie mogą być przewidziane przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży w okresie 2 lat od daty podpisania
umowy.
8. Sprzęt zostanie zainstalowany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
9. Dla wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość, o
odpowiednich parametrach: wkładek optycznych, kabli zasilających, kabli FC, kabli
Ethernet, kabli optycznych Ethernet 10-40 Gbps oraz innych akcesoriów, niezbędnych
do przeprowadzenia prawidłowej instalacji urządzeń.
10. W dniu dostawy sprzętu i oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu oświadczenia dostawcy danego sprzętu i
oprogramowania potwierdzającego wykupienie wsparcia producenta na okres
wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania protokołu ilościowego. Zamawiający
gwarantuje sobie prawo weryfikacji oświadczenia u producenta sprzętu i
oprogramowana.

II. POLA EKSPLOATACJI
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Części II SIWZ (w niniejszym
punkcie zwanej dalej Umową) przenosi na nabywcę majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji
oraz utworów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, wytworzonych przez Wykonawcę w
ramach realizacji zamówienia, na następujących polach eksploatacji:
1.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
1.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
1.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
1.4. Wykorzystania procedury instalacji i konfiguracji rozwiązania w taki sposób, aby na ich
podstawie bez udziału Wykonawcy, można było odtworzyć kompletny system w przypadku
awarii.
1.5. Wykorzystania dokumentacji opisującej całość konfiguracji niezbędnej dla ustanowienia
replikacji (przeniesienia) danych do modułów redundantnych.
1.6. Wykorzystania dokumentacji powykonawczej w zakresie odtworzenia:
1.6.1. architektury systemu;
1.6.2. fizycznej konfiguracji sieci, bądź aktualizacji;
1.6.3. logicznej konfiguracji sieci, bądź aktualizacji;
1.6.4. pełnej konfiguracji urządzeń sieciowych;
1.6.5. pełnej konfiguracji systemów zarządzania;
1.6.6. zestawienia danych inwentarzowych (rodzaje i numery seryjne urządzeń, rodzaje i
numery seryjne modułów, licencji, wersje oprogramowania, ilość oraz rodzaj pamięci
w każdym urządzeniu);
1.6.7. zestawienia oprogramowania standardowego i dedykowanego.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, do Dokumentacji oraz utworów, o których mowa w §
4 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, na zasadach określonych w Umowie oraz w zakresie określonym w ust. 1,
zostanie potwierdzone na piśmie.
3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i utworów, o których mowa
w ust. 1-2 z chwilą podpisania przez strony Umowy pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w
ust. 2.
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III. OGÓLNA KONCEPCJA DOCELOWEGO ROZWIĄZANIA

W ramach postępowania zakładane jest doposażenie posiadanego środowiska infrastrukturalnego,
które umożliwi wydajne i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury NFOŚiGW z uwzględnieniem
chmury obliczeniowej Azure.
Podstawową cechą docelowej infrastruktury ma być zwiększenie niezawodności systemów poprzez
redundancję elementów aktywnych, podniesienie wydajności środowiska oraz stworzenie systemu
pozwalającego na wznowienie lub utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, krytycznej dla
organizacji, po wystąpieniu katastrofy naturalnej lub wywołanej przez człowieka. System zapewnić ma
stworzenie pełnoprawnego centrum zapasowego. Zakupione elementy zapewnią połączenie głównej i
zapasowej serwerowni w sposób umożliwiający działanie każdego elementu sprzętowo-systemowego
w przypadku awarii każdego z głównych elementów serwerowni w sposób umożliwiający przejęcie
funkcjonowania każdego z elementów serwerowych, sieciowych i macierzowych serwerowni głównej
poprzez element znajdujący się w serwerowni zapasowej. Przejęcie działania każdego elementu
serwerowni zapasowej zastępującego element w serwerowni głównej musi odbywać się poprzez
przejęcie działania każdego pojedynczego elementu infrastruktury ale i również w przypadku awarii
całej serwerowni głównej. Projekt musi obejmować zarówno działanie dodatkowych elementów
infrastruktury, jako zabezpieczających działanie swojej głównej części – mechanizm przełączania
awaryjnego jak i równoważenie obciążenia. Dostarczone elementy infrastruktury oraz elementy
istniejące, mają umożliwić prawidłowe i efektywne działanie architektury aplikacji i danych. Zostanie
to zapewnione przez Wykonawcę w obszarze sieci, serwerów, systemów operacyjnych, działających
aplikacji w serwerowni głównej i pomocniczej oraz systemów wirtualnych wraz z konfiguracją tych
rozwiązań na potrzeby realizowanego projektu, oraz do poziomu bazy danych wraz z utworzeniem
klastra tych systemów. Dodatkowo Wykonawca zapewni możliwość przełączenia awaryjnego do
chmury Azure. Pozostałe elementy docelowej architektury fizycznej zastanej w serwerowni głównej,
muszą zostać użyte i stanowią wkład własny Zamawiającego w infrastrukturę docelową. Dane będą
przechowywane na 2 macierzach zapewniających replikację synchroniczną. Macierze wyposażone
muszą być w interfejsy minimum 40GbE, Replikacja wykonywana będzie łączem dedykowanym,
odseparowanym od sieci LAN. Serwery podłączone będą do macierzy poprzez interfejsy 25GbE i
znajdować się będą w ramach odrębnego VLANu. Przełączniki ACCESS będą podłączone do sieci za
pomocą interfejsów 40/100G do przełączników CORE.
Dodatkowo wykonywane będą kopie bezpieczeństwa na osobną macierz. Kopie bezpieczeństwa
wykonywane będą dla systemów, plików, skrzynek pocztowych 0365 a także elementów sharepoint i
onedrive
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Sieć całego projektu jest zaprojektowana w standardzie IPv4 z pełną gotowością na wdrożenie
standardu IPv6 minimum na brzegu sieci. Infrastruktura sieciowa musi być przystosowana do
wdrożenia połączeń typu VoIP.

IV. Urządzenia
1 SERWER TYP I – 6 SZTUK.
Tabela 1. Serwer typ I
L.P.

Element konfiguracji

Obudowa
1

Procesor
2

Pamięć operacyjna
3

4

Gniazda
rozszerzeń
Dysk twardy

5

Kontroler RAID
6

Karty LAN/SAN
7

Karta graficzna

Wymagania

Wysokość maksymalnie 1U, przystosowana do montażu w szafie
stelażowej 19 cali. Wyposażona w kompletny zestaw montażowy do szafy
RACK 19 umożliwiający poprowadzenie okablowania w sposób
umożliwiający wysuniecie serwera z szafy.
Minimum dwa procesory szesnastordzeniowe, osiągające w testach
„SPEC CPU2017 Integer Rate Results Baseline” wynik nie gorszy niż 179
(dla konfiguracji serwera z dwoma procesorami szesnastordzeniowymi).
Wynik testu musi być umieszczony na stronie internetowej
www.spec.org, prowadzonej przez organizację SPEC
Minimum 512 GB pamięci operacyjnej o prędkości taktowania nie niższej
niż 2666 MHz. Serwer musi umożliwiać rozbudowę pamięci do min. 1 536
GB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów. Serwer musi
posiadać co najmniej 24 gniazda pamięci RAM.
Co najmniej 3 gniazda PCI Express generacji 3 oraz dodatkowo gniazdo
LOM umożliwiające instalację karty pracującej w technologii PCI Express
generacji 3.
Możliwość instalacji minimum 8 dysków SAS 2.5" lub 4 dysków SAS 3.5"
Hot Plug, w wewnętrznych kieszeniach serwera. Zainstalowane minimum
2 dyski SSD SAS 2.5" o pojemności minimum 960 GB.
Kontroler umożliwiający konfigurację RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 oraz
wyposażony w minimum 1 GB pamięci cache oraz podtrzymanie zasilania.
- Minimum 2 porty LAN pracujące z prędkością 1 Gb/s Tbase.
- Minimum 2 porty LAN 10 GbE SFP+
- Minimum 4 porty LAN 25 GbE SFP28
Wszystkie moduły optyczne musza być wyposażone w odpowiednie wkładki
SFP.
Zintegrowana karta graficzna.

8

Porty
9

10

Zasilacz

Minimum 1 dodatkowy port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego
zarządzania, minimum 2 x USB 3.0,
minimum 1 x USB 2.0 na przednim panelu,
minimum 1 x VGA.
Minimum dwa zasilacze hot-plug, zapewniające redundancję zasilania na
poziomie N+1. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać
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L.P.

Element konfiguracji

Wymagania

możliwość zasilenia w pełni wyposażonego serwera, przy zachowaniu
jego pełnych możliwości operacyjnych.
11

Chłodzenie
Zarządzanie i
obsługa
techniczna

12

13

Wspierane
systemy
operacyjne

Zestaw wentylatorów zapewniających redundantne chłodzenie serwera.
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalającej 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
umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych
napędów CD/DVD/ISO.
Karta zdalnego zarządzania, musi udostępniać wbudowane narzędzie
wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera.
Narzędzie dostępne poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające
minimum następujące funkcjonalności:
- Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych
sterowników i firmware,
- Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera,
- Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI,
- Ustawienia parametrów BIOS.
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane
z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45 musi zapewniać integrację
z oprogramowaniem do centralnego zarządzania serwerami. Jeśli w/w
funkcjonalności objęte są dodatkową licencją wymagane jest jej zapewnienie
przez Wykonawcę.
Posiadane przez Zamawiającego: MS Windows 2019, Red Hat Enterprise
Linux 7.x, SUSE Linux Enterprise Server 12, VMware ESX 7.x

Wszystkie procesory jak i rdzenie procesorowe zainstalowane w serwerze muszą być
aktywne.
Wymaga się, aby oferowana konfiguracja serwera była zgodna, co do modelu serwera,
modelu procesora, jego częstotliwości, wielkości pamięci L3 cache z konfiguracją serwera,
dla której przeprowadzono test „SPEC CPU2017 Integer Rate Results Baseline” o
wydajności nie mniejszej niż wskazana w punkcie 2 specyfikacji serwera, zamieszczony na
stronie www.spec.org, prowadzonej przez organizację SPEC.
Liczba procesorów w serwerze, dla którego przeprowadzono test „SPEC CPU2017 Integer
Rate Results Baseline” musi być równa tej, która jest wymagana przez Zamawiającego.
Oferowane serwery muszą być dostarczone i zapewniać pełną integrację z
oprogramowaniem do centralnego zarządzania serwerami umożliwiające:
- centralny monitoring stanu serwerów i ich komponentów – procesory, dyski, pamięć,
karty sieciowe itp.,
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- wykrywanie i komunikację z kartą zdalnego zarządzania,
- inwentaryzację serwerów – informacja o konfiguracji serwera, numerze seryjnym,
numerze produktu (komponentu),
- zarządzanie wieloma serwerami z jednej konsoli z podziałem na grupy bez udziału
dedykowanego agenta wg. minimum kategorii lokalizacji maszyny oraz grupy funkcyjnej,
- równoczesne zarządzanie wieloma alarmami na serwerach,
- zarządzanie i aktualizację oprogramowania firmware centralne dla wielu serwerów,
- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
lub automatyczne wykrywanie serwerów po ich podłączeniu do infrastruktury,
- Możliwość eksportu raportów co najmniej do plików CSV lub HTML lub XLS,
- 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,
- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu oraz konsoli graficznej i tekstowej,
- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu CD/DVD/ISO bez konieczności
dokładania elementów sprzętowych,
- Możliwość definiowania ról administratorów,
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego
serwerów,
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio
do centrum serwisowego producenta serwerów,
- automatyczne przywracanie ustawień serwera, BIOS, wersji firmware w przypadku
awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, płyty głównej)
zapisanych na karcie zarządzającej lub w profilu serwera zdefiniowanym w
oprogramowaniu zarządzającym.
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2 SERWER TYP II – 1 SZTUKA.
Tabela 2. Serwer typ II
L.P.

Element konfiguracji

Wymagania

Obudowa

Wysokość maksymalnie 1U, przystosowana do montażu w szafie
stelażowej 19 cali. Wyposażona w kompletny zestaw montażowy do
szafy RACK 19 umożliwiający poprowadzenie okablowania w sposób
umożliwiający wysuniecie serwera z szafy.
Minimum dwa procesory ośmiordzeniowe, osiągające w testach „SPEC
CPU2017 Integer Rate Results Baseline” wynik nie gorszy niż 104 (dla
konfiguracji serwera z dwoma procesorami ośmiordzeniowymi).
Wynik testu musi być umieszczony na stronie internetowej
www.spec.org, prowadzonej przez organizację SPEC

1

Procesor
2

Pamięć operacyjna

Minimum 128 GB pamięci operacyjnej o prędkości taktowania nie
niższej niż 2666 MHz. Serwer musi umożliwiać rozbudowę pamięci do
min. 768 GB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów.
Serwer musi posiadać co najmniej 24 gniazda pamięci RAM.

Gniazda rozszerzeń

Co najmniej 3 gniazda PCI Express generacji 3 oraz dodatkowo gniazdo
LOM umożliwiające instalację karty pracującej w technologii PCI Express
generacji 3.
Możliwość instalacji minimum 8 dysków SAS 2.5" lub 4 dysków SAS 3.5"
Hot Plug, w wewnętrznych kieszeniach serwera. Zainstalowane
minimum 6 dysków SSD o pojemności minimum 3,8 TB.
Kontroler umożliwiający konfigurację RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 oraz
wyposażony w minimum 1 GB pamięci cache oraz podtrzymanie
zasilania.

3

4

Dysk twardy
5

Kontroler RAID
6

Karty LAN/SAN
7

8

Karta graficzna
Porty

9

Zasilacz
10

Chłodzenie
11

- Minimum 2 porty LAN pracujące z prędkością 1 Gb/s Tbase.
- Minimum 2 porty LAN 10 GbE SFP+
- Minimum 2 porty LAN 25 GbE SFP28
Wszystkie moduły optyczne musza być wyposażone w odpowiednie
wkładki SFP.
Zintegrowana karta graficzna.
Minimum 1 dodatkowy port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego
zarządzania, minimum 2 x USB 3.0,
minimum 1 x USB 2.0 na przednim panelu,
minimum 1 x VGA.
Minimum dwa zasilacze hot-plug, zapewniające redundancję zasilania
na poziomie N+1. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi
zapewniać możliwość zasilenia w pełni wyposażonego serwera, przy
zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych.
Zestaw wentylatorów zapewniających redundantne chłodzenie
serwera.
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L.P.

Element konfiguracji

Wymagania

Zarządzanie i
obsługa
techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalającej 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
umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych
napędów CD/DVD/ISO.
Karta zdalnego zarządzania, musi udostępniać wbudowane narzędzie
wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację
serwera. Narzędzie dostępne poprzez interfejs graficzny (GUI),
udostępniające minimum następujące funkcjonalności:
- Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych
sterowników i firmware,
- Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera,
- Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI,
- Ustawienia parametrów BIOS.
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych,
zintegrowane z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45 musi
zapewniać integrację z oprogramowaniem do centralnego zarządzania
serwerami. Jeśli w/w funkcjonalności objęte są dodatkową licencją
wymagane jest jej zapewnienie przez Wykonawcę.
Posiadane przez Zamawiającego: MS Windows 2019, Red Hat Enterprise
Linux 7.x, SUSE Linux Enterprise Server 12, VMware ESX 7.x

12

Wspierane systemy
operacyjne
13



Wszystkie procesory jak i rdzenie procesorowe zainstalowane w serwerze muszą być aktywne
i dostarczone z aktywnymi licencjami dla systemu operacyjnego oraz oprogramowania
dodatkowego.



Wymaga się, aby oferowana konfiguracja była zgodna, co do modelu serwera, modelu procesora,
jego częstotliwości, wielkości pamięci L3 cache z konfiguracją serwera, dla której przeprowadzono
test „SPEC CPU2017 Integer Rate Results Baseline” o wydajności nie mniejszej niż wskazana w
punkcie 2 specyfikacji serwera, zamieszczony na stronie www.spec.org, prowadzonej przez
organizację SPEC.



Liczba procesorów w serwerze, dla którego przeprowadzono test „SPEC CPU2017 Integer Rate
Results Baseline” musi być równa tej, która jest wymagana przez Zamawiającego.



Oferowane serwery muszą być dostarczone i zapewniać pełną integrację z oprogramowaniem do
centralnego zarządzania serwerami umożliwiające:
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- centralny monitoring stanu serwerów i ich komponentów – procesory, dyski, pamięć, karty
sieciowe itp.,
- wykrywanie i komunikację z kartą zdalnego zarządzania,
- inwentaryzację serwerów – informacja o konfiguracji serwera, numerze seryjnym, numerze
produktu (komponentu),
- zarządzanie wieloma serwerami z jednej konsoli z podziałem na grupy bez udziału
dedykowanego agenta wg. minimum kategorii lokalizacji maszyny oraz grupy funkcyjnej,
- równoczesne zarządzanie wieloma alarmami na serwerach,
- zarządzanie i aktualizację oprogramowania firmware centralne dla wielu serwerów,
- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram lub
automatyczne wykrywanie serwerów po ich podłączeniu do infrastruktury,
- Możliwość eksportu raportów co najmniej do plików CSV lub HTML lub XLS,
- 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,
- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu oraz konsoli graficznej i tekstowej,
- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu CD/DVD/ISO bez konieczności dokładania
elementów sprzętowych,
- Możliwość definiowania ról administratorów,
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do
centrum serwisowego producenta serwerów,
- automatyczne przywracanie ustawień serwera, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i
wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, płyty głównej) zapisanych na karcie
zarządzającej lub w profilu serwera zdefiniowanym w oprogramowaniu zarządzającym.
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3 MACIERZ DYSKOWA TYP I – 2 SZTUKI
Tabela 3. Macierz dyskowa.
L.P.

Element konfiguracji

Pojemność
użytkowa
1.

Bezpieczeństwo
danych
2.

Wydajność
3.

4.

5.

Kompresja i
deduplikacja
Replikacja
danych

Pamięć
podręczna

6.

Liczba portów
zewnętrznych

Wymagania

Macierz musi posiadać całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z
uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia RAID bez
zastosowania mechanizmu kompresji, deduplikacji i thin provisioning’u,
która będzie zaalokowana w 100% - widziana przez HOSTA) w ilości min. 30
TiB.
Dostarczana przestrzeń NETTO macierzy dyskowej ma składać się z dysków
SSD NVMe o maksymalnej pojemności 4 TB.
Dostarczana pojemność jest zabezpieczona przed awarią, co najmniej
dwóch dysków (RAID6), dla grupy dyskowej, przy czym liczba dysków w
grupie dyskowej musi być dostarczona w ilości zgodnej z dobrymi
praktykami i rekomendacją producenta oferowanej macierzy dyskowej oraz
poprzez obszary Hot Spare zgodnie z rekomendacjami producenta
macierzy.
Wynik jaki musi zostać osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową IOPS
(operacji wejścia/wyjścia na sekundę) min. 270 000 przy maksymalnym
średnim czasie odpowiedzi max. 1 ms przy stosunku odczytów do zapisów
70/30 i bloku 8 kb oraz uruchomionej funkcjonalności deduplikacji i
kompresji.
Macierz dyskowa musi posiadać funkcjonalność deduplikacji i kompresji
danych.
Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji międzymacierzowej
wolumenów logicznych. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w
cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń
dyskową.
Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci cache 512 GB.
(Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart
pamięci FLASH, jako pamięci cache).
Zamawiający dopuszcza mirrorowanie lub inną technologię dublująca
pamięć Cache pomiędzy kontrolerami macierzowymi.
Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez
minimum 48 h lub maksymalny czas niezbędny na przeniesienia pamięci
Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. Pamięć podręczna
(PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy.
Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) musi być dostępna jednocześnie dla
operacji odczytu i zapisu.
Minimalna liczba sztuk portów typu frontend to 16 szt. o prędkości
minimalnej 25 Gb/s SPF28.

7.
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L.P.

Element konfiguracji

Architektura
macierzy
8.

Tryby ochrony
danych

9.

Skalowalność

10.

Zarządzanie

11.

Wymagania

Architektura macierzy w pełni oparta o NVMe.
Zainstalowane minimum dwa kontrolery do obsługi danych pracujące
nadmiarowo w trybie Active/Active. Niedopuszczalne jest dostarczenie
rozwiązania składającego się z wielu macierzy dyskowych.
Możliwość instalacji min, 36 szt. dysków NVMe w obudowie kontrolerów
oraz w obudowie dyskowej.
Macierz musi definiować grupy dyskowe jednego z każdych dwóch
poniższych typów::
 RRAID 5;
 RRAID 6.
Macierz ma definiować globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków
SPARE.
Macierz musi posiadać podwójne niezależne przyłącza NVMe
wewnętrznych napędów dyskowych.
Możliwość rozbudowy, co najmniej do 16 kontrolerów macierzowych.
Możliwość rozbudowy pamięci Cache do 4 TB (Zamawiający nie dopuszcza
możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako
rozbudowę podstawowej pamięci cache) bez konieczności wymiany
kontrolerów macierzowych. Pamięć cache musi być dostępna dla operacji
zapisu i odczytu (Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów
macierzowych przez minimum 48 h lub maksymalny czas niezbędny na
przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash).
Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) musi być zarządzana przez podsystem
kontrolerów macierzy. W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji
serwer-macierz, macierz musi posiadać możliwość rozbudowy interfejsów
frontend do min. 96 (bez stosowania dodatkowych przełączników lub
koncentratorów FC chyba że jest to klastrowanie kontrolerów macierzy
umożliwiające zarządzanie z poziomu jednego interfejsu GUI). Porty typu
frontend mogą być wykorzystane również do replikacji międzymacierzowej.
Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe półki dyskowe
łączone za pośrednictwem redundantnych łącz 100 Gb/s RDMA.
Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi:
Posiadać graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności
wszystkich komponentów macierzy oraz pozwalać na tej podstawie
optymalizować konfigurację macierzy. Realizować: konfigurację, diagnostykę
i analizę wydajności macierzy. Umożliwiać mapowanie zasobów do
serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN
Masking). Umożliwiać odczyt danych historycznych dotyczących wydajności
(część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez
oprogramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz
z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy).
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L.P.

12.

13.

14.

Element konfiguracji

Wymagania

Macierz musi realizować funkcjonalność tworzenia kopii pełnych istniejących
wolumenów, przy czym podczas wykonywania tych kopii musi zostać
zachowany dostęp do danych w trybie odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie
kopii pełnych musi dotyczyć całej dostarczanej przestrzeni macierzy.
Odpowiednie licencje muszą być dostarczone
wraz z macierzą.
Macierz musi realizować funkcjonalność zmiany następujących parametrów
macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na
macierzy:
a. Zmianę poziomu RAID dla istniejącego
dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz).
b. Zmianę rozmiaru wolumenów logicznych.
Macierz musi posiadać funkcjonalność thin provisioning umożliwiającą
alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być
dostarczone w przyszłości.
Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii
migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy.
Macierz musi obsługiwać 256 kopie migawkowe pojedynczego wolumenu
dyskowego.
Macierz musi realizować funkcjonalność wykonywania spójnej kopii
migawkowej dla minimum 50 wolumenów dyskowych [tzw. „Consistency
Group”].
Macierz musi posiadać licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy.
Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania poziomem dostępności
QOS polegającą na możliwości skonfigurowania maksymalnej ilości operacji
IO oraz przepustowości MB/s dla poszczególnych wolumenów logicznych.
Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych
do zrealizowania powyższych funkcjonalności.
Wspierane
Macierz musi posiadać wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware
systemy
6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x.
operacyjne
Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej,
RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.
Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanych licencji
oprogramowania.
Obsługa kanałów Macierz musi realizować obsługę wielu kanałów I/O (Multipathing) wejścia/wyjścia wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy
kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne
przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do
macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów
I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych
przez macierz, tj. MS Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware.
Obsługiwane
FC, iSCSI – macierz musi posiadać moduły IO umożliwiające zmianę pracy
protokoły
modułu z protokołu FC na iSCSI (i odwrotnie) poprze wymianę wkładek SFP.
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L.P.

Element konfiguracji

Wysoka
dostępność
macierzy

15.

Zasilanie
16.

Monitoring

17.

Wymagania

Wymagane jest by każda dostarczana macierz posiadała zdublowanie
następujących elementy macierzy:
1) kontrolery macierzowe,
2) wentylatory,
3) zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z
zasilaczy macierzy).
Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być
realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu,
nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia
z ww. grup urządzeń.
Macierz musi realizować funkcjonalność aktualizacji mikrokodu w trybie
online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.
Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz lub napięcie trójfazowe zmienne
400 V, 50 Hz.
Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hotplug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość
zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych
możliwości operacyjnych.
Oprogramowanie macierzy musi realizować monitorowanie i raportowanie
zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność raportowania (generacji
raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12
miesięcy), co najmniej w zakresie:
1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana,
skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji
2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage
pool'e/wolumeny logiczne,
3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych,
4) Utylizacji kontrolerów części blokowej macierzy
5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie
przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych
powyżej - w punktach 1 i 2),
6) Raportów inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia
zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych,
podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych
kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów,
7) Raportów dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu",
zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji
oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów.
Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i generowanie
własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania
wydajności i capacity.
Oprogramowanie musi realizować eksportowanie generowanych raportów
(mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych
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L.P.

Element konfiguracji

Wymagania

formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz
automatyczne wysyłanie wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną.
Wymagane jest, aby oprogramowanie realizowało funkcjonalność wysyłania
powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku
wystąpienia alarmów lub/i błędów.
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4 MACIERZ DYSKOWA TYP II – 1 SZTUKA.
Tabela 4. Macierz dyskowa.
L.P.

Element konfiguracji

Pojemność
użytkowa
1.

Bezpieczeństwo
danych
2.

3.

Replikacja
danych

Pamięć
podręczna

4.

5.

Liczba portów
zewnętrznych
Architektura
macierzy

6.

Tryby ochrony
danych
7.

Wymagania

Macierz musi posiadać pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z
uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia RAID 6 bez
zastosowania mechanizmu kompresji, deduplikacji i thin provisioning’u,
która będzie zaalokowana w 100% - widziana przez HOSTA) w ilości min.
80 TiB w oparciu o dyski NL-SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 6
TB, prędkość obrotowa min. 7.2k obr/min.).
Dostarczana pojemność jest zabezpieczona przed awarią, co najmniej
dwóch dysków (RAID6 – NL-SAS) dla grupy dyskowej, przy czym liczba
dysków w grupie dyskowej jest dostarczona w ilości zgodnej z dobrymi
praktykami i rekomendacją producenta oferowanej macierzy dyskowej
oraz poprzez obszary Hot Spare zgodnie z rekomendacjami producenta
macierzy.
Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji międzymacierzowej
wolumenów logicznych. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w
cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń
dyskową.
Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci cache 64 GB.
(Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart
pamięci FLASH, jako pamięci cache).
Zamawiający dopuszcza mirrorowanie lub inną technologię dublująca
pamięć Cache pomiędzy kontrolerami macierzowymi.
Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez
minimum 48 h lub maksymalny czas niezbędny na przeniesienie pamięci
Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. Pamięć podręczna
(PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy.
Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest dostępna jednocześnie dla
operacji odczytu i zapisu.
Minimalna liczba sztuk portów typu frontend to 8 szt. o prędkości
minimalnej 10 Gb/s SPF+.
Architektura macierzy w pełni oparta o SAS 12 Gb/s.
Zainstalowane minimum dwa kontrolery do obsługi danych pracujące
nadmiarowo w trybie Active/Active. Niedopuszczalne jest dostarczenie
rozwiązania składającego się z wielu macierzy dyskowych.
Macierz musi posiadać możliwość udostępniania zasobów zarówno
blokowo jak i plikowo (min. NFS, CIFS). Niedopuszczalne jest stosowanie
zewnętrznych dodatkowych główek NAS w celu realizacji funkcji
plikowych.
Macierz musi definiować grupy dyskowe:
 RRAID 1+0 (RAID 10);
 RRAID 5;
 RRAID 6.
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L.P.

Element konfiguracji

Skalowalność

8.

Zarządzanie

Wymagania

Macierz ma definiować globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków
SPARE.
Macierz musi posiadać podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s
wewnętrznych napędów dyskowych.
Możliwość rozbudowy, co najmniej do 8 kontrolerów macierzowych.
Możliwość rozbudowy pamięci Cache do 256 GB (Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH
jako rozbudowę podstawowej pamięci cache) bez konieczności wymiany
kontrolerów macierzowych. Pamięć cache musi być dostępna dla operacji
zapisu i odczytu (Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów
macierzowych przez minimum 48 h lub maksymalny czas niezbędny na
przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash).
Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem
kontrolerów macierzy. W celu zapewnienia wysokiej wydajności
komunikacji serwer-macierz, macierz musi posiadać możliwość rozbudowy
interfejsów frontend do min. 64 (bez stosowania dodatkowych
przełączników lub koncentratorów FC chyba że jest to klastrowanie
kontrolerów macierzy umożliwiające zarządzanie z poziomu jednego
interfejsu GUI). Porty typu frontend mogą być wykorzystane również do
replikacji międzymacierzowej.
Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi:
Posiadać graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności
wszystkich komponentów macierzy oraz pozwalać na tej podstawie
optymalizować konfigurację macierzy. Realizować: konfigurację,
diagnostykę i analizę wydajności macierzy. Umożliwiać mapowanie
zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć
SAN – LUN Masking). Umożliwiać odczyt danych historycznych dotyczących
wydajności (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana
poprzez oprogramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie
dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej
macierzy).

9.

Macierz musi realizować funkcjonalność tworzenia kopii pełnych
istniejących wolumenów.
Przy czym podczas wykonywania tych kopii musi zostać zachowany dostęp
do danych w trybie odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie kopii pełnych
musi dotyczyć całej dostarczanej przestrzeni macierzy.
Odpowiednie licencje muszą być dostarczone
wraz z macierzą.
Macierz musi realizować funkcjonalność
zmiany następujących
parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych
znajdujących się na macierzy:
a. Zmiana poziomu RAID dla istniejącego
dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz).
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L.P.

10.

11.

12.

13.

Element konfiguracji

Wymagania

b. Zmiana rozmiaru wolumenów logicznych.
Macierz musi posiadać funkcjonalność thin provisioning umożliwiającą
alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być
dostarczone w przyszłości.
Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii
migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy.
Macierz musi obsługiwać 256 kopie migawkowe pojedynczego wolumenu
dyskowego.
Macierz musi realizować funkcjonalność wykonywania spójnej kopii
migawkowej dla minimum 50 wolumenów dyskowych [tzw. „Consistency
Group”].
Macierz musi posiadać licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy.
Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania poziomem dostępności
QOS polegającą na możliwości skonfigurowania maksymalnej ilości operacji
IO oraz przepustowości MB/s dla poszczególnych wolumenów logicznych.
Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych
do zrealizowania powyższych funkcjonalności.
Wspierane
Macierz musi posiadać wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016,
systemy
VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x.
operacyjne
Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej,
RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.
Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanych licencji
oprogramowania.
Obsługa kanałów Macierz musi realizuować obsługę wielu kanałów I/O (Multipathing) wejścia/wyjścia wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O
pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover).
Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu
serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych.
Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów
operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat,
Linux SuSE, VMware.
Obsługiwane
FC, iSCSI – macierz musi posiadać moduły IO umożliwiające zmianę pracy
protokoły
modułu z protokołu FC na iSCSI (i odwrotnie) poprze wymianę wkładek
SFP.
Wysoka
Wymagane jest zdublowanie następujących elementów macierzy:
dostępność
1)
kontrolery macierzowe,
macierzy
2) wentylatory,
3) zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z
zasilaczy macierzy).
Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być
realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu,
nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia
z ww. grup urządzeń.
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L.P.

Element konfiguracji

Zasilanie
14.

Monitoring

15.

Wymagania

Macierz musi realizować funkcjonalność aktualizacji mikrokodu w trybie
online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.
Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz lub napięcie trójfazowe
zmienne 400 V, 50 Hz.
Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu
hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać
możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu
jego pełnych możliwości operacyjnych.
Oprogramowanie macierzy musi realizować monitorowanie i raportowanie
zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność raportowania
(generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co
najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie:
1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana,
skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji
2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy
RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne,
3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych,
4) Utylizacji kontrolerów części blokowej macierzy
5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie
przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych
powyżej - w punktach 1 i 2),
6) Raportów inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia
zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych,
podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla
poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów,
7) Raportów dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin
Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów,
over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów.
Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i generowanie
własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania
wydajności i capacity.
Oprogramowanie musi realizować eksportowanie generowanych raportów
(mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych
formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz
automatyczne wysyłanie wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną.
Wymagane jest, aby oprogramowanie realizowało funkcjonalność
wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w
przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów.
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5. PRZEŁĄCZNIKI LAN (ACCESS) - 32 SZTUKI
Tabela 5. Przełączniki LAN (ACCESS)

L.P.

1.

2.

3.

4.

5.

Wymagania
Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do
zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria
umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack.
Przełącznik musi pracować w oparciu o system operacyjny (firmware) dostarczony przez
producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z
zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej.
Wymagane parametry fizyczne:
a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”
b) wysokość maksymalna 1U
c) dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap (nie dopuszcza się
rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami
umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). Wymagana
dostępna mocy dla portów PoE minimum 1500W
d) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -0 do +50 °C
e) zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 90%
f) port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash
g) ochrona przed przepięciami: ±3 kV
h) MTBF: minimum 50 lat
i) waga urządzenia nie większa niż 10kg
Przepływ powietrza przód-tył (od strony portów w kierunku zasilaczy)
Przełącznik musi posiadać minimum:
● 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ zgodnych z 802.3at
● 4 porty 10GE SFP+
Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia.
Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności:
a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP
b) Do min. 9 jednostek w stosie
c) Magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s
d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów
należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation)
e) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z
punktu widzenia protokołu Spanning-Tree
f) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów
stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich
dostarczenia.
Zamawiający dopuszcza aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów
typu uplink 10G SFP+.
Zamawiający wymaga aby z każdym przełącznikiem był dostarczony kabel do stackowania
SFP+ 10G o długości minimum 1m.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Układ przełączający o wydajności min. 170 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 130
Mpps
Obsługa min. 16 000 adresów MAC
Wbudowana pamięć RAM min. 1 GB
Procesor wielordzeniowy
Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500 MB
Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ)
Możliwość skonfigurowania min. 1024 interfejsów vlan interface SVI działających
równocześnie
Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów

Obsługa standardów IEEE:
a) CFM zgodny z 802.1ag
13.
b) EFM zgodny z 802.3ah
14. Obsługa protokołu GVRP
15.
16.
17.

Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance
Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 8 instancji protokołu MSTP
Obsługa min. 8 000 tras dla routingu IPv4
Obsługa min. 3 000 tras dla routingu IPv6

Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, PIM18. SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy
ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania
Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF)
19.
20.
21.

Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED
Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server

Obsługa ruchu multicast:
● IGMP v1, v2 i v3
22.
● IGMP Snooping v1, v2 i v3
Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
a) min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę
b) autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu
oraz dynamicznego przypisania listy ACL
c) możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL
23.
d) możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez
portal www
e) zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i
IPv6 oraz oprogramowania chmurowego producenta. Jeśli zarządzanie urządzeniem z
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24.

poziomu oprogramowania chmurowego wymaga licencji to nie musi być dostarczona
w ramach niniejszego postępowania.
f) możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP
g) obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard
h) możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP
Wsparcie funkcjonalności standardu 802.3ae/D3.2

Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z
możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach:
● klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie
następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy
25.
adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP
● wsparcie dla mechanizmu QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR,
WDRR
Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością
badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego
strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako
odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby
26.
wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy
kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP
SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego
postępowania
Wymagane opcje zarządzania:
a) możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na
kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia
monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN
b) plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urządzeniu PC)
27.
c) urządzenie musi posiadać wbudowany port USB pozwalający na podłączenie
zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego,
plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych
d) dedykowany port konsoli zgodny ze standardem RS-232
e) dedykowany port zarządzający out-of-band Ethernet 10/100Base-T znajdujący się od
strony portów
Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
28.
b) oświadczenie potwierdzające, że proponowane urządzenia zgodne jest z Dyrektywą
Nowego Podejścia UE
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6. PRZEŁĄCZNIKI LAN (CORE) - 4 SZTUKI
Tabela 6. Przełączniki LAN (ACCESS)
L.P.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Wymagania minimalne

Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do
montowania w szafie rack.
Przełącznik musi posiadać system operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta
urządzenia; zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym
systemem operacyjnym firmy trzeciej.
Wymagane parametry fizyczne:
a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”,
b) wysokość maksymalnie 1U
c) dwa wewnętrzne zasilacze 230V AC o mocy minimalnej 500W każdy, z
możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (typ hot-swap). Urządzenie
musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami
d) dwa moduły wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia
(typu hot-swap). Urządzenie musi zostać dostarczone z 2 modułami
wentylatorów
e) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej 0 – 40 °C
f) zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 90%
g) ochrona przed przepięciami: ±3 kV
przepływ powietrza w kierunku od portów do wentylatorów.
Urządzenie musi posiadać minimum 4GB pamięci RAM oraz minimum 2GB wbudowanej
pamięci flash
Urządzenie wyposażone w procesor wielordzeniowy
Przełącznik musi posiadać następujące interfejsy i porty:
a) 48 portów 1G/10G/25G SFP28
b) Minimum 8 portów 40/100G QSFP28
c) Dedykowany port do zarządzania out-of-band 1000Base-T
d) Port konsoli szeregowej zgodny z RS-232
e) Port USB
Wszystkie powyższe porty muszą działać równocześnie. Jeżeli do obsługi powyższych
portów wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego
postępowania
Porty 1G/10G/25G muszą umożliwić pracę z następującymi typami modułów :
a) SFP+ : 10GBase-LR, 10GBase-SR, 10GBase-ER
b) SFP : 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-ZX, 1000Base-LH, 1000Base-T
c) Moduły SFP+ DAC 10GBase-CR o minimum 3 typach długości poniżej 10m, np.
1m, 3m, 5m
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

Porty 40G/100G muszą umożliwić pracę z następującymi typami modułów:
a) QSFP+ : 40GBase-SR, QSFP-40G-SR-BD, 40GBase-LR,
b) QSFP28: QSFP-100G-SR4, QSFP-100G-LR4
c) Moduły QSFP+ DAC o minimum 3 typach długości, np. 1m, 3m, 5m
d) Moduły QSFP28 DAC o długości minimalnej 1m.
Każdy przełącznik należy dostarczyć kablem do stackowania QSFP28 100G o długości 1m
Matryca przełączająca o wydajności 3,84Tbps, wydajność przełącznika przynajmniej
1900Mpps
Obsługa min. 250000 adresów MAC
Obsługa min. 3900 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ).
Wsparcie dla minimum 500 instancji funkcjonalności PVSTP bądź równoważnej
Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s MultiInstance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP
Obsługa min. 300 000 tras dla routingu IPv4 oraz 150 000 dla routingu IPv6
Obsługa protokołów routingu IPv4 oraz IPv6: OSPF, OSPFv3, IS-IS lub EIGRP, IS-ISv6 lub
EIGRPv6, BGPv4, BGPv4+, PIM-SM, PIM-SSM. Jeżeli obsługa powyższych protokołu
routingu wymaga dodatkowej licencji to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego
postępowania
Obsługa protokołu LLDP
Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Relay i DHCP Snooping
Obsługa ruchu multicast – IGMP v1, v2 i v3 oraz IGMP Snooping v1, v2 i v3
Przełącznik musi gwarantować zdalną konfigurację i zarządzanie przez CLI (CommandLine Interface)
Przełącznik musi wspierać SNMPv1, v2, v3 (Simple Network Management Protocol)
Przełącznik musi wspierać SYSLOG
Przełącznik musi wspierać port mirroring (SPAN - Switch Port ANalyzer)
Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie
wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach:
klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie
następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres
IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP.
Wsparcie funkcjonalności standardu 802.3ae/D3.2
Wsparcie dla protokołów VRRP bądź HSRP - minimum 2000 grup
Możliwość utworzenia minimum 4000 instancji VRF.
Wsparcie dla minimum 2000 list ACL typu ingress
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28.

29.

Wsparcie dla funkcjonalności VXLAN (Virtual eXtensible Local Area Network), protokołu
BGP-EVPN VXLAN.
Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim,
b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane
deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja
nie jest wymagana
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7.
System do obsługi kopii zapasowych środowiska
wirtualnego Hyper-V, środowiska chmury obliczeniowej
oraz serwerów fizycznych oraz System backupu poczty
elektronicznej
Tabela 7.

L.P.

Wymagania
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

Rozwiązanie musi reprezentować architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający,
media serwer oraz klient).
Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane
pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych.
Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem danych były w
jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia.
Jeśli system korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone
i stanowić całość rozwiązania, z tym iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać
na zainstalowanie go: na serwerze fizycznym (maksymalnie 2xCPU po 8 core), klastrze
active-passive czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i Hyper-V.
Licencje muszą pozwalać na stworzenie dla serwera zarządzającego rozwiązania
wysokodostępnego z czasem przełączenia nie dłuższym niż 15 minut. Jeśli do stworzenia
takowego rozwiązania potrzebne są licencje replikacyjne, klastrowe, współdzielona
przestrzeń dyskowa to muszą zostać dostarczone. Licencje muszą pozwalać na
skonfigurowanie serwerów zarządzających oraz ich replikację dla co najmniej trzech
lokalizacji, gdzie pierwsza jest lokalizacja produkcyjną, druga i trzecia są typu standby dla
serwera zarządzającego.
Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji.
Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta
systemu z centralnego serwera dla systemów Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe
z jednego serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich binarii klienckich.
System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera
zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów.
System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta
musi być częścią oprogramowania
Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość
definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być
dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie
System musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania
długoterminowego. Składowane dane na taśmach muszą być w formie nie
zdeduplikowanej (nawodnione) po to by była możliwość odtwarzania ich bezpośrednio, a
więc bez konieczności pośrednictwa dysków, buforów czy importu
System musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja,
backup laptopów) z jednej konsoli administracyjnej oraz także z konsoli webowej
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L.P.

Wymagania
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port
TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ
Automatyczne tunelowanie komunikacji TCP/IP pomiędzy agentami systemu – jeśli agent
systemu wykryje ograniczenia w komunikacji, wtenczas automatycznie zestawia
połączenie tunelowe
System musi umożliwiać konfigurację, którymi kartami sieciowymi ma przebiegać
komunikacja i transfer danych, wybór interface musi odbywać się co najmniej poprzez
nazwę domeny, subnet, zakres IP
Komunikacja agentów systemu z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – konfiguracja
tego typu transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania
System musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN
System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw.
deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana
online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana
poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera
systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie
danych po deduplikacji minimum do 200 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić
tylko poprzez dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej).
Włączenie funkcjonalności deduplikacji na kliencie musi być możliwe dla różnych
systemów operacyjnych, co najmniej: Windows, Linux, Unix i Macintosh
Globalna deduplikacja – system musi oferować deduplikację globalną co oznacza iż
niezależnie z jakich klientów dane będą deduplikowane (serwery fizyczne, hosty
wirtualne, bazy i aplikację) – deduplikacja musi opierać się na logicznej globalnej bazie
deduplikacyjnej
Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji
dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu.
Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem
(appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych.
Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane,
przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB.
System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla
danych czy to z backupu czy archiwizacji.
System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji
przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu
backupu czy archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być
wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i
zarządzana z poziomu systemu.
Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia
dodatkowej kopii danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny
producent serwera, dowolny producent macierzy/półki dyskowej
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26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności
(minimum na dwóch serwerach) w taki sposób aby awaria pojedynczego serwera nie
powodowała utraty możliwości deduplikacji i odtwarzania danych
System musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie,
gdy baza deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania)
zdeduplikowanych danych ma nie wykorzystywać bazę deduplikacyjną.
Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) mogą być
zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć
skalowalność systemu.
System musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, wykorzystywaną
przez Zamawiającego tj. Active Directory, a więc tak zwany „single sign on” –
pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie potrzebuje
wykonywać następnego logowania aby zarządzać systemem poprzez konsolę
administracyjną
System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań
użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział
uprawnień per serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi pozwalać na
definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD.
System musi pozwalać na zarządzanie z poprzez „CLI”( command-line interface) z tym,
że uruchomienie jakiejkolwiek komendy/polecenia musi zostać poprzedzone
koniecznością zalogowania (autentyfikacji) do systemu, funkcjonalność musi dotyczyć
dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie może polegać na konieczności
instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentów np. SSH.
Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na
certyfikatach
System musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla
administratora, to znaczy, że administrator systemu nawet mając pełne uprawnienia
nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich właścicielem, funkcjonalność ta musi być
dostępna nie tylko dla danych z laptopów/desktopów ale i dla serwerów (także dla
danych plikowych i bazodanowych)
System musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentyfikacji
administratora – do uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest
nie tylko logowanie, ale i dodatkowy tymczasowy kod wysyłany do administratora np.
poprzez mail
Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum algorytmy:
Blowfish, AES, GOST, Twofish, Serpent i 3-DES ) także dla danych deduplikowanych
na kliencie systemu.
Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania:
szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i
szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem
System musi wspierać mechanizm szyfrowania danych na napędach taśmowych LTO

37.

System musi pozwalać na ustawianie haseł dostępu do nośników tzw: media
password

27
WZ/34/2020

L.P.

Wymagania
38.

39.

System musi umożliwiać składowanie kopii bazy katalogowej w chmurze producenta
oprogramowania, funkcjonalność ta musi być w cenie produktu i pozwalać na
automatyczne składowanie kopii bazy
System musi mieć wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed złośliwym
oprogramowaniem (Ransomware), minimum to:
 Zabezpieczenie ścieżek dostępu do danych składowanych (kopii backupowych) na
dyskach – tylko procesy systemu mogą zapisywać i modyfikować dane
 Monitorowanie nietypowych aktywności na serwerach.
 Monitorowanie dużych aktywności na serwerach plikowych i desktopach,
monitorowanie musi odbywać się nie rzadziej, niż co 5 minut i każdy niestandardowy
wynik jest automatycznie wysyłany w postaci alertu lub notyfikacji

40.

System musi posiadać system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email.

41.

System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów,
minimalny zestaw dostępnych raportów to:
• Raport zmian/wzrostu środowiska systemu
• Raport wykorzystania licencji
• Raport wykonanych zadań backupowych
System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do
wybranych użytkowników poprzez mail
System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie
minimum: PDF, HTML i CSV
System musi pozwalać na definiowanie alertów per zadanie backupowe lub zadanie
odtwarzania danych przy spełnieniu minimum następujących kryteriów:
• Czas zadania dłuższy niż zadany
• Ilość danych większa niż ….
• Ilość danych mniejsza niż ….
• Ilość nie zbackupowanych plików większa niż
• Ilośc nie zbackupowanych plików większa niż …%
• Wielkość backupowanych danych większa niż …
Notyfikacje alertów muszą być wysyłane minimum poprzez mail.

42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.

Raport spełnienia wymogów SLA dla parametrów:
• Ilości dodatkowych kopii backupowych
• RTO (czas odtworzenia kopii zapasowej)
• RPO (częstotliwość wykonywania kopii zapasowej
System musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych.
System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych
backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na
minimum dwa docelowe urządzenia przechowywania danych.
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49.

55.

System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma
równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym iż agent
systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków
automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na
nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych:
backup plikowy, bazodanowy
Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy
następuje na kliencie czy na serwerze systemu
System musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na
nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na
taśmy bez pośrednictwa dysków
Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego,
przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego.
System musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym, iż
agent buduje własną bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy nie
wymaga odczytu całych plików tylko zmienionych bloków wielokrotnie przyspieszając
backup. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla backupu danych plikowych.
System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez
LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej
kombinacji.
System ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych.

56.

System ma umożliwić tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz.

57.

System musi posiadać (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy
indeksowania pełnokontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny
podlegać dane backupowane i archiwizowane.
System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii.

50.
51.

52.
53.

54.

58.
59.

60.

61.

System powinien umożliwiać wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore
(kopia zapasowa umożliwiającą odtworzenie danych całego dysku łącznie z partycjami
i danymi startowymi) dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie musi być dostępne
dla systemów:
• Windows: 2019/2016/2012/2008/2003/10/8.1/8/7/Vista/XP
• Linux: Debian/Oracle Linux/RHEL/CentOs/SuSe/Ubuntu
System musi umożliwiać integrację z mechanizmami kopii migawkowych czołowych
producentów pamięci masowych minimum: HDS, Dell, HP, NetApp, EMC, IBM, Pure
Storage, Nimble Storage, z tym że takowy backup sterowany przez system a
wykonywany przez daną macierz dyskową musi być dostępny minimum dla zasobów
plikowych.
System musi umożliwiać integrację z mechanizmami replikacyjnymi, a więc sterować
replikami wykonywanymi przez macierze minimum dla producentów: NetApp, EMC i
HDS system.
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62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.

74.

75.
76.

77.
78.

System musi posiadać możliwość wykonywania kopii oraz archiwów na urządzenia
dyskowe i taśmowe
System musi umożliwiać obsługę urządzeń składowania danych w chmurze
posiadanej przez Zamawiającego, minimum: MS Azure,
System musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami
operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows
System musi pozwalać na odtwarzanie tylko samych uprawnień do plików
System musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw.
ACL)
System musi umożliwiać analizę logów z systemów zewnętrznych, na bazie
zdefiniowanych kryteriów i generować alarmy lub akcje minimum dla Windows Event
Log.
Możliwość odtwarzania backupów plikowych poprzez udostepnienia CIFS lub NFS. A
więc dostęp do zbackupowanych danych widocznych jako udostępnione przez sieć
zasoby CIFS/NFS
System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plików na
platformie Windows i Linux
System musi wspierać wykonanie kopii na systemach klasy Windows, Linux i Unix
System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Linux, minimum: RHEL, SuSe,
Debian, Fedora, Gentoo, Oracle Linux, Scientific Linux, Ubuntu, Slackware
System musi wspierać funkcjonalność odtwarzania fizycznego serwera do środowiska
wirtualnego, minimum: dla serwera Windows do środowiska Vmware oraz Hyper-V.
System musi umożliwiać uruchamianie skryptów przed i po backupie, z tym iż musi
posiadać mechanizm definiowania konta użytkownika na którym te skrypty byłyby
uruchamiane. Mechanizm ten musi być centralnie zarządzany poprzez konsolę
administracyjną. Niedopuszczalna jest konieczność np. zmiany konta serwisowego dla
danego agenta – konta serwisowe muszą być centralnie definiowane i zarządzane.
System musi wspierać posiadane przez Zamawiającego rozwiązania wirtualizacyjne:
VMware, Hyper-V. To znaczy musi posiadać dedykowanego agenta do backupu
minimum całej maszyny wirtualnej bez konieczności instalowania agenta wewnątrz
maszyny.
System musi wspierać wersje środowisk VMware 4.1, 5.0.x, 5.1.x, 5.5, 5.5.1, 5.5.2,
5.5.3, 6.0, 6.0.1, 6.5, 6.7 poprzez integrację z vStorage API
Dla backupu i odtwarzania środowisk wirtualnych opartych o Vmware musi być
możliwość wyboru różnych transportów: SAN, Hot-add, NBD, SSL, NAS - gdzie
transport NAS pozwala na bezpośredni odczyt i zapis danych maszyny wirtualnej z
urządzenia NAS
System musi wspierać środowisko posiadane przez Zamawiającego: Xen: Citrix
XenServer 6.0, 6.1, 6.2, 6.5
System musi wspierać posiadane przez Zamawiającego środowisko Hyper-V dla:
• Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
• Microsoft Windows Server 2012
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80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.

87.

88.

89.
90.

• Microsoft Hyper-V Server 2012
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2016 (z Core Edition)
• Microsoft Hyper-V Server 2016 (z Core Edition)
• Microsoft Windows Server, version 1709 (z Core Edition)
• Microsoft Hyper-V Server, version 1709 (z Core Edition)
• Microsoft Windows Server 2019 (z Core Edition)
• Microsoft Hyper-V Server 2019 (z Core Edition)
System w kontekście posiadanych przez zamawiającego platform VMware i Hyper-V w przypadku kopii pliku maszyny wirtualnej musi wspierać granularne odtwarzanie
pojedynczych plików.
System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu
nowych maszyn wirtualnych.
System musi umożliwiać odtworzenie zbackup’owanej maszyny wirtualnej VMware
na środowisko Hyper-V.
System musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla Vmware
i Hyper-V
System musi umożliwiać konwersję maszyny wirtualnej do chmury minimalne
wsparcia to: Hyper-V to Azure.
System musi umożliwiać odtworzenie maszyny wirtualnej w środowisku chmurowym
min. MS Azure.
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MySQL, Postgress na
dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez
dedykowanego agenta bazodanowego, transfer danych musi odbywać się bez
pośredniczenia dysków, a więc transfer danych z agenta bazodanowego bezpośrednio
do serwera backupowego celem zapisu na dany nośnik.
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MS SQL, MySQL,
Postgress, konfiguracja agenta nie może powodować konieczności tworzenia
skryptów uruchamianych po stronie klienta niezależnie czy jest to serwer fizyczny czy
wirtualny. Brak skryptów musi dotyczyć dowolnych typów backupów: backup
automatyczny uruchamiany poprzez harmonogram, backup manualny.
Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, MySQL, Postgress,) musi
odbywać się poprzez konsolę administracyjną bez konieczności konfigurowania
skryptów
Konfiguracja agentów backupowych dla: MS SQL, mySQL musi odbywać się poprzez
interface graficzny, jakakolwiek modyfikacja zasobów do backupu (np. dodanie nowej
bazy) nie może powodować konieczności modyfikacji skryptów czy to dla backupów
planowanych czy wykonywanych na żądanie
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie
odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników
System musi umożliwiać odtwarzanie backupu wykonywanego online dedykowanym
agentem, do pliku celem późniejszego odtwarzania bez udziały systemu.
Funkcjonalność ta musi być dostępna minimum dla MS SQL, Exchange

31
WZ/34/2020

L.P.

Wymagania
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
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100.

System musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: PostgreSQL,
MySQL, MS SQL
Dla minimum mySQL i PostgresSQL musi istnieć mechanizm backupu z
wykorzystaniem mechanizmu backupu blokowego
Automatyczny backup logów transakcyjnych dla baz danych w oparciu o procent
wolnego miejsca na systemie plikowym, minimum dla: Oracle, SQL, Notes, SAP/Oracle
Dla MS SQL możliwość skonfigurowania rozszerzenia pozwalającego backupować i
odtwarzać bazy bezpośrednio z konsoli Management Studio
Wsparcie dla backupu online dla posiadanych przez Zamawiającego systemów MS
SQL Server 2016/2014/2012/2008/2005
Dedykowany agent bazodanowy dla backupu MS SQL na platformie posiadanej przez
zamawiającego: Linux: Ubuntu, SuSe, RHEL
Odtwarzanie baz SAP opartej na silniku Oracle do pliku, a więc odtwarzanie backupu
online na dysk (tzw. application free restore)
Możliwość integracji kopii migawkowych dla backupu konsystentnego aplikacji i baz
danych minimum: Vmware, Hyper-V, MS SQL, Exchange, mySQL, Oracle – zarządzanie
kopiami migawkowymi musi odbywać się z konsoli administracyjnej systemu
backupowego a integracja zarządzania nie może odbywać się na bazie skryptów
System musi umożliwiać backup, odtwarzanie i archiwizację oraz wyszukiwanie dla
aplikacji Microsoft Office 365 w tym minimum elementów Exchange online
(wiadomości email) oraz plików z systemów posiadanych przez Zamawiającego:
sharepoint i onedrive.
System musi zapewniać backup laptopów i desktopów – funkcjonalność ta musi być
w pełni zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta
sama deduplikacja) o funkcjonalnościach:
• System musi umożliwiać backup laptopów czy desktopów z systemami Windows,
Linux i Macintosh
• Dostęp do danych zbackupowanych z laptopów czy desktopów musi być możliwy
z urządzeń mobilnych poprzez dedykowanego klienta minimum dla IOS i Android
• Dla backupu laptopów i desktopów system backupowy musi oferować
dedykowanego agenta, który pozwala skonfigurować zadanie backupowe tak by było
wykonane w przedziale czasowym bez podawania konkretnej daty czy czasu jego
uruchomienia, agent nie może tworzyć kopii danych na lokalnych zasobach
stacji/laptopa.
• System musi zapewniać współdzielenie plików pochodzących z backupu laptopów
i destopów z użytkownikami z domeny AD oraz z użytkownikami spoza domeny.
• System musi oferować możliwość synchronizacji wybranego katalogu/foldera z
stacji roboczej celem automatycznego backupu danych w nim zapisanych (backup
ciągły)
• Każdy użytkownik desktopa czy laptopa musi posiadać możliwość zarządzania
własnymi danymi, minimalna oczekiwana funkcjonalność to:
Odtwarzanie własnych danych
Uruchomienie backupu
Wstrzymanie backupu
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101.

102.

103.

104.

Możliwość zdefiniowania innego okna backupowego
Możliwość monitorowania postępu działania zadania
Możliwość przeglądania danych z stacji roboczej czy laptopa poprzez
dedykowanego klienta dla urządzeń mobilnych, a więc użytkownik posiadając jedynie
urządzenie mobilne może nie tylko odczytywać dane z backupowej kopii ale także
przeglądać dane na stacji roboczej nawet w momencie gdy jest poza siedzibą firmy –
korzysta jedynie z dostępu do internetu (do przeglądania danych nie jest potrzebne
żadne dodatkowe połączenie VPN)
• Zabezpieczenie przed kradzieżą, system musi posiadać możliwość zdalnego
zaszyfrowania danych w przypadku kradzieży laptopa, to znaczy iż w przypadku utraty
urządzenia administrator lub użytkownik włącza opcję szyfrującą i jeśli urządzenie
pojawi się w sieci wtenczas automatycznie dane zostaną zaszyfrowane
• Możliwość archiwizowania danych plikowych na stacji roboczej: jeśli dane pliki
spełniają kryteria archiwizacyjne to dany pliki zostaje skasowany albo zamieniony na
skrót (stub)
Rozwiązanie musi pozwalać na archiwizację danych z możliwością pozostawiania
znaczników (stub) na zasobach produkcyjnych (dla zasobów plikowych
Windows\Linux\Unix) serwerów fizycznych, archiwizacja musi korzystać z tej samej
architektury systemu co backup i korzystać z tego samego repozytorium danych.
System musi posiadać funkcjonalności archiwizacyjne (archiwizacja plikowa) takie jak:
• Oprogramowanie musi wspierać archiwizację zgodnych z wyznaczonymi
kryteriami danych z systemów produkcyjnych na inne tańsze pamięci masowe.
Mechanizm ten pozwoli na zmniejszenie ilości danych na systemach produkcyjnych.
• Oprogramowanie musi obsługiwać strategię wielowarstwowego aktywnego
archiwum. Na przykład, umożliwiać przenoszenie zarchiwizowanych plików pomiędzy
różnorodnymi urządzeniami pamięci masowej, w sposób zautomatyzowany przez
politykę do wykonania krótko-, średnio- i długoterminowe okresów retencji, przy
zachowaniu przejrzystego jedno- krokowego odzyskiwania dla użytkowników
końcowych.
• Oprogramowanie musi być zintegrowane z modułem do tworzenie kopii
zapasowych w celu redukcji czasu okien backupowych przy zabezpieczaniu dużej ilości
danych.
• Oprogramowanie musi wspierać proces archiwizacji bezpośrednio na taśmy.
• Oprogramowanie musi umożliwiać deduplikację danych archiwizowanych na
poziomie bloków w celu redukcji ilości przestrzeni na dyskach fizycznych.
Oprogramowanie musi umożliwiać globalną deduplikację dla archiwizacji i kopii
zapasowych w celu minimalizowania zużycia pamięci masowej.
• Oprogramowanie musi zapewniać przezroczysty dostęp użytkowników do
danych archiwalnych poprzez mechanizm skrótów
System musi umożliwiać rozbudowę o archiwizację poczty (minimum Exchange),
archiwizacja poczty musi umożliwiać archiwizowanie maili z skrzynek pocztowych
oraz archiwizowanie ruchu pocztowego (journaling)
Oprogramowanie musi umożliwiać (jako opcja) raportowanie wszystkich zadań
archiwizacyjnych i odtworzeniowych dla celów zgodności z przepisami/normami
bezpieczeństwa (compliance).
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L.P.

Wymagania
105.

106.
107.

108.

109.
110.
111.

112.

System musi umożliwiać (jako opcja) pełnokontekstowe indeksowania treści danych
dla wybranych typów plików, indeksacja musi odbywać się dla danych znajdujących
się już w systemie.
System musi umożliwiać (jako opcja) przeprowadzanie wielu wyszukiwań (eDiscovery)
i zbierać wszystkie wyniki w jednej lokalizacji.
System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych)
oparty o czas i cykle. Oznacza to iż kopia backupowa jest przechowywana w
repozytorium przez określony czas (np. tydzień, miesiąc, rok….) a jej automatyczne
skasowanie jest wykonane jeśli spełniony jest jednocześnie warunek ilości cykli a więc
ilość backupów typu pełnego lub backupów syntetycznych znajdujących się w
systemie
System musi oferować rozbudowę o funkcjonalność przeszukiwania i analizy zasobów
plikowych dla maszyn wirtualnych (minimum Vmware) całość działać związanych musi
odbywać się na kopiach backupowych maszyn wirtualnych a nie na środowisku
produkcyjnym
Musi istnieć możliwość zarządzania systemem poprzez Windows PowerShell
Wsparcie dla replikacji maszyn wirtualnych Vmware z wykorzystaniem VIAO (VSphere
APIs for I/O)
System musi zamierać moduł do monitorowania i zarządzania taśmami
wynoszonymi z bibliotek taśmowych o funkcjonalnościami minimum:
• Identyfikacja taśm, które muszą być wyciągnięte z biblioteki
• Identyfikacja taśm, które można z powrotem wstawić do biblioteki taśmowej
• Automatyczne przenoszenie taśm w bibliotece i notyfikacja administratorów
• Identyfikacja i monitorowanie nośników (taśm) w trakcie transportu
Sposób licencjonowania dla systemu musi opierać się na ilości serwerów/hostów –
dla serwerów fizycznych, a dla środowisk wirtualnych na ilości maszyn wirtualnych lub
fizycznych CPU wirtualizatorów podlegających zabezpieczeniu. Niedopuszczalne jest
aby licencjonowanie było zależne od ilości danych podlegających backupowi

113.

Zaoferowane licencje nie mogą ograniczać wielkości przestrzeni do składowania
danych czy replik ich do innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni
dyskowej czy to w siedzibie podstawowej czy innej nie może wymagać zakupu
jakichkolwiek licencji dla systemu

114.

Oferowana licencja oraz architektura systemu musi pozwalać na backup danych na
nielimitowana ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych.

115.

Oferowana licencja musi pozwalać na nielimitowana budowę architektury systemu
backupowego czy to w jednej czy w wielu lokalizacjach

116.

W przypadku wielu lokalizacji licencja musi pozwalać na replikację danych po
deduplikacji pomiędzy lokalizacjami
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L.P.

Wymagania
117.

118.

Do dostarczonych licencji jest wymagane minimum 36 miesięczne wparcie
producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego (pierwsza i druga linia
wsparcia świadczona w języku polskim) zapewniające wsparcie techniczne w trybie
dni roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień
Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić backup środowiska o wielkości:
a. 120 maszyn wirtualnych środowiska Hyper-V,
b. 21 maszyn wirtualnych w środowisku Microsoft Azure,
c. 14 sztuk serwerów fizycznych (wraz z obsługą aplikacji wewnątrz tych
maszyn fizycznych)
d. 850 skrzynek pocztowych O365 (wraz z możliwością archiwizacji tych
skrzynek).

35
WZ/34/2020

V. WYKONANIE USŁUGI INSTALACYJNEJ I KONFIGURACYJNEJ
DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ
1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, uruchomienia i konfiguracji zamawianych
urządzeń komputerowych w zakresie:
1.1. Serwery
1.1.1.Instalacja, montaż i podłączenie serwerów w siedzibie Zamawiającego
1.1.2.Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów operacyjnych Windows Server 2019
na serwerach (Zamawiający dostarcza oprogramowanie)
1.1.3.Instalacja i konfiguracja środowisk wirtualnych Hyper-V w oparciu o Windows Server
2019
1.1.4.Instalacja i konfiguracja klastrów w oparciu o Microsoft Windows Server 2019
1.2. Macierz
1.2.1.Podłączenie serwerów przez sieć LAN do macierzy w sposób redundantny (HA)
1.2.2.Instalacja dysków i konfiguracja macierzy
1.2.3.Podłączenie macierzy do serwerów z uwzględnieniem redundancji
1.2.4.Rekonfiguracja i Udostepnienie zasobów macierzy dla serwerów fizycznych i
wirtualnych
1.2.5.Konfiguracja replikacji synchronicznej między macierzami
1.3. Przełączniki LAN
1.3.1.Montaż i instalacja i konfiguracja modułów optycznych w przełączniku LAN
1.3.2.Rekonfiguracja przełączników LAN uwzgledniająca wysoką dostępność (HA)
1.3.3.Konfiguracja sieci z uwzględnieniem segmentacji (VLAN)
1.4. Backup
1.4.1.Instalacja, montaż i uruchomienie
1.4.2.Wymaga się, aby po zakończeniu wdrożenia we wskazanych Ośrodkach Przetwarzania
znajdowały się:

Zabezpieczane dane – klienci systemu backupu

Podstawowe urządzenia składowania danych – macierze dyskowe all flash

Macierz dyskowa będąca medium backupowym
1.4.3.Oba Ośrodki Przetwarzania traktowane są, jako równorzędne i działające w konfiguracji
Active-Active. Oznacza to, że maszyny wirtualne mogą być dynamicznie tworzone,
przemieszczane między ośrodkami i kasowane.
1.4.4.Klienci systemu backupu to maszyny wirtualne oraz maszyny fizyczne, na których
znajdują się zabezpieczane dane.
1.4.5.Ośrodki przetwarzania są połączone siecią i możliwa jest między nimi komunikacja za
pomocą protokołu IP.
1.4.6.Backup musi być wykonywany na kilka sposobów ze względu na specyfikę backupowych
danych:

Kopia migawkowa maszyn wirtualnych podmontowana do maszyny Proxy, nie może
wymagać instalacji oprogramowania backup wewnątrz maszyn – VM Image Level

Backup on-line danych aplikacji i baz danych „ze środka maszyny” za pomocą
oprogramowania backupowego – Guest Level
Wybór najlepszej metody backupu należy do Wykonawcy - przy czym Zamawiający wymaga,
aby spełnione były parametry DRTO – Disaster Recovery Time Objective - czas, który upływa
od katastrofy do odtworzenia przetwarzania i DRPO – Distaster Recovery Point Objective aktualność danych odtworzonych po katastrofie
1.4.7.Kopia zapasowa wykonywana w danym ośrodku, w którym pracują zabezpieczane bloki,
musi być wykonywana przez system backupu zlokalizowany w tym ośrodku i
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składowana na lokalnych zasobach znajdujących się w tym ośrodku podłączonych do
tego systemu
1.4.8.Każdy backup musi być deduplikowany co najmniej na urządzeniu docelowym za
pośrednictwem mechanizmu wbudowanego w system backupu.
2. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt konfiguracji dostarczonych urządzeń
komputerowych z uwzględnieniem rozwiązań wysokiej dostępności jak również specyfiki
infrastruktury Zamawiającego.
3. Zbudowane środowisko w oparciu o dostarczone urządzenia komputerowe, musi współpracować
bezawaryjnie z posiadaną infrastrukturą i architekturą systemową Zamawiającego i wszystkie
dostarczane urządzenia muszą mieć zainstalowane klucze aktywacyjne, jeśli takowych potrzebują
do prawidłowego funkcjonowania. Zapewnienie tych kluczy jest po stronie Wykonawcy.
4. Informacje o eksploatowanej infrastrukturze i architekturze systemowej Zamawiający przekaże
Wykonawcy w terminie 10 dni po podpisaniu Umowy
5. Niezbędne oprogramowanie firmy Microsoft wraz z kluczami instalacyjnymi wymagane do
prawidłowego funkcjonowania urządzeń komputerowych zapewnia Zamawiający i zostanie ono
przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Wszelkie inne klucze aktywacyjne lub
oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zamawianych urządzeń są po
stronie Wykonawcy.
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VI. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje dokumentację zawierającą następujące
informacje:
1.1. Procedury instalacji i konfiguracji, opisujące szczegółowy proces instalacji i konfiguracji
urządzeń komputerowych, w taki sposób, aby na ich podstawie, bez udziału Wykonawcy,
można było odtworzyć kompletny system w przypadku awarii.
1.2. Dokumentację opisującą całość ustawień niezbędnych dla ustanowienia replikacji.
1.3. Dokumentację powykonawczą zawierającą przynajmniej poniższe elementy:
1.3.1. architekturę systemu,
1.3.2. pełne konfiguracje urządzeń sieciowych,
1.3.3. pełną konfigurację systemów zarządzania macierzami dyskowymi,
1.3.4. zestawienia danych inwentarzowych (rodzaje i numery seryjne urządzeń, rodzaje i
numery seryjne modułów, wersje oprogramowania, ilość oraz rodzaj pamięci w
każdym urządzeniu, itp.),
1.3.5. karty gwarancyjne, warunki świadczenia usług gwarancyjnych, kontakt do serwisu,
1.3.6.
instrukcję instalacji, konfiguracji i administracji dostarczonego oprogramowania,
1.3.7.
opis obsługi codziennej systemu zabezpieczeń,
1.3.8.
opis konfiguracji zastosowanego sprzętu,
1.3.9.
dokumentację zastosowanej instalacji,
1.3.10. procedury instalacji,
1.3.11. dokumentację konfiguracji i parametryzacji,
1.3.12. procedury konfiguracji.

38
WZ/34/2020

VII. PRZESZKOLENIE
1. Wykonawca przeszkoli uprawnionych pracowników Zamawiającego w następującym zakresie:
a. konfiguracja i administracja dostarczonymi serwerami - min 1 dzień
b. konfiguracja i administracja dostarczonymi macierzami - min 4 dni
c. konfiguracja i administracja dostarczonym backupem - min 4 dni
d. konfiguracja i administracja dostarczonymi przełącznikami sieciowymi 4 dni
Przyjmuje się, że średnio jeden dzień przeszkolenia obejmuje 6 godzin zegarowych.
2. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie.
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VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis
producenta lub serwis autoryzowany przez producenta (dalej serwis).
2. Gwarancja dla poszczególnych urządzeń wymienionych w tabelach nr od 1 ÷ 5:
2.1. minimum 36 miesięcy l gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego, z czasem naprawy
do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy),
2.2. zgłaszanie awarii w trybie 24 dni x 7 dni w tygodniu x365 dni w roku,
2.3. diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona
przez autoryzowany serwis; diagnostyka będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego,
2.4. naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu dotkniętego usterką (siedziba
Zamawiającego) lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkowania sprzętu
komputerowego okaże się niemożliwe,
2.5. w przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa Wykonawca zapewni wymianę sprzętu na
identyczny z dostarczonym lub na posiadający nie gorsze parametry niż oferowane przez
Wykonawcę w Ofercie,
2.6. w przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego i staje się
jego własnością.
3. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw i związanych z naprawami realizowanymi w ramach
gwarancji, w tym odbioru i dostawy sprzętu komputerowego.
4. Rozbudowa sprzętu i urządzeń komputerowych o dodatkowe, kompatybilne elementy przez
pracowników Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji na oferowane urządzenia
komputerowe.
5. Wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot
posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego. Wsparcie będzie
realizowane poprzez:
5.1. udostępnienie na witrynie producenta pełnej dokumentacji użytkowej i technicznej,
w języku polskim lub angielskim,
5.2. udostępnienie na witrynie producenta wszystkich sterowników, oprogramowania
i uaktualnień. System udostępniony użytkownikom na witrynie producenta musi
automatycznie
wyszukiwać
i udostępniać do ściągnięcia komplet oprogramowania i dokumentacji właściwych tylko dla
konkretnego urządzenia, zidentyfikowanego przez numer fabryczny lub numer modelu.
6. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie sprzętu i urządzeń komputerowych z dostarczonym w
ramach niniejszego zamówienia oprogramowaniem.
7. Wykonawca gwarantuje realizację pozostałych postanowień gwarancyjnych opisanych w § 6
Umowy.
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IX. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wymagania ogólne:
a. dostawa niezbędnego okablowania zasilającego dla dostarczanych urządzeń
oraz okablowania LAN
b. rozprowadzenie okablowania LAN w serwerowni, pomiędzy instalowanymi
urządzeniami a także przyłączenie do istniejącej infrastruktury
c. wykonanie oznakowania urządzeń oraz kabli LAN
d. utylizacja opakowań po dostarczonym sprzęcie
e. wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy przełącznikami głównymi
a przełącznikami access.
2. Wszelkie działania Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą
oparte o stosowane przez Zamawiającego uznane standardy i metodyki ITIL 2011
Edition.
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z najwyższą starannością,
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości przedmiot zamówienia w
terminach określonych w niniejszym dokumencie.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać z Zamawiającym wszelkich koniecznych
ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, stosować się do
wytycznych bezpieczeństwa systemów IT oraz do wytycznych bezpieczeństwa
stosowanych u Zamawiającego. Wytyczne zostaną przekazane po podpisaniu umowy.
6. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym na każdym etapie
wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zamówienia.
7. Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu każdorazowo na wniosek
Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującą Strony procedurą.
8. Wykonawca będzie współdziałał z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.
Zamawiający do realizacji powierzonych mu zadań ma prawo desygnować swoich
przedstawicieli lub przekazać te zadania do realizacji stronie trzeciej.
9. Wszelkie dane i informacje wytwarzane przez Wykonawcę i utrzymywane w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia są własnością Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych i informacji oraz
dokumentów wytwarzanych i gromadzonych w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia po zakończeniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania
poufności wszystkich danych i informacji, w których posiadanie wejdzie podczas
realizacji przedmiotu Umowy
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