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1. Wprowadzenie 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym oraz przełączników typu SAN wraz ze wsparciem technicznym. Każdy z 

elementów zamówienia musi być fabrycznie nowy, z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta jak i w pełni zgodny ze sprzętem serwerowym, 
macierzowym oraz oprogramowaniem wirtualizacyjnym posiadanym przez Zamawiającego. Wykonawca udziela conajmniej 36 miesięcznej gwarancji na 
dostarczony sprzęt. 

Celem zakupu jest rozbudowa aktualnego środowiska Zamawiającego: powiększenie zasobów storage`owych. 

2. Infrastruktura IT Zamawiającego 

a. Serwery i obudowy blade 
Lp Nazwa Machine Type/Model SN Opis 

1 blade-srv-01 88524SG 99E0256 IBM/Lenovo BladeCenter-H 
2 blade-01 7875B2G 06RELZ3 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
3 blade-02 7870B4G 99P4728 IBM/Lenovo BladeCenter HS22 
4 blade-03 7870B4G 99P4727 IBM/Lenovo BladeCenter HS22 
5 blade-04 7875B2G 06RELZ5 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
6 blade-05 7870B6G 06TAT27 IBM/Lenovo BladeCenter HS22 
7 blade-06 7875ZV6 06HPGD6 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
8 blade-07 7870B6G 06TAT28 IBM/Lenovo BladeCenter HS22 
9 blade-08 7875ZV6 06HPGD7 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   

10 blade-09 7875ZV6 06HPGD3 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
11 blade-10 7875ZV6 06HPGD8 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
12 blade-11 7875ZV6 06HPGD4 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
13 blade-12 7875ZV6 06HPGD5 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
14 blade-13 7875B2G 06RELZ4 IBM/Lenovo BladeCenter HS23   
15 blade-22 7870B4G 99P3466 IBM/Lenovo BladeCenter HS22 
16 blade-srv-02 8721W9R 06ACZVX IBM Flex Enterprise Chassis 
17 blade-14 8737TKC 06AHMBM IBM/Lenovo Compute Node x240 
18 blade-15 8737TKC 06AHMBR IBM/Lenovo Compute Node x240 



19 blade-16 8737TKC 06AHMBP IBM/Lenovo Compute Node x240 
20 blade-17 8737TKC 06AHMBN IBM/Lenovo Compute Node x240 
21 blade-18 9532AC1 S40LN09 IBM/Lenovo Compute Node x240 M5 
22 blade-19 9532AC1 S40LN06 IBM/Lenovo Compute Node x240 M5 
23 blade-20 9532AC1 S40LN0A IBM/Lenovo Compute Node x240 M5 
24 blade-21 9532AC1 S40LN07 IBM/Lenovo Compute Node x240 M5 

 

b. Macierze 
Lp Nazwa Machine Type/Model SN Opis 

1 V3700-01 2072-12C 7836876 IBM Storwize V3700 
2 V7000-01 2076-224 78REF1G IBM Storwize V7000 
3 V7000-01 2076-124 78N1811 IBM Storwize V7000 
4 V7000-01 2076-212 78N1532 IBM Storwize V7000 
5 V7000-02 2076-124 78N2A3V IBM Storwize V7000 
6 V7000-02 2076-212 78N2DNL IBM Storwize V7000 

 

c. Posiadane oprogramowanie wirtualizacyjne: Vmware vSphere 6.5 Enterprise Plus



3. Macierze 

a. Wymagania główne 
Wymaganie Opis 

Ogólne Sprzęt wymieniony w poniższej specyfikacji musi być fabrycznie nowy, 
nieużywany w innych projektach, pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji 
producenta. 
 
Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19”. 
Wymagany jest zestaw montażowy do takiej instalacji. 
 
Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii, minimum dwa 
redundantne kontrolery pracujące w trybie active-active wymienialne bez 
potrzeby wyłączenia macierzy. 

Zasilanie Macierz musi wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu. 
Komunikacja Zainstalowane minimum 8 portów 16Gb/s (4 porty na kontroler) wyposażone 

w moduły SFP SW FC 16Gb. 
Zasoby, funkcjonalności, 
zabezpieczenia 

Minimum jeden procesor (co najmniej 6 rdzeni) dla każdego z kontrolerów. 
 
Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci cache (32GB na 
kontroler). 
 
Wszystkie połączenia SAS pomiędzy elementami składowymi macierzy muszą 
być redundantne. 
 
Macierz musi być wyposażona minimum w dyski 2,5” 12Gb SAS 10k dające 
łączną pojemność RAW minimum 43 TB, pojemność dysków musi wynosić co 
najmniej 900GB per dysk. 
 
Macierz musi obsługiwać dyski o pojemności i prędkości: 1.2TB 10k RPM, 1.8TB 
10k RPM, 6TB 7.2k RPM lub 10TB 7.2k RPM. 
 
Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemności: 800GB lub 920GB lub 960GB, 
1.6TB lub 1.92TB. 
 
Macierz musi obsługiwać połączenia do półek dyskowych oraz do dysków w 
standardzie SAS 12Gb/s. 
 
Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS oraz Nearline SAS/NL-
SAS/SATA/Midline SAS w standardach SAS 12Gb/s i 6 Gb/s, dwuportowe, hot-
swap. 
 
Macierz musi mieć możliwość instalacji co najmniej 150 dysków wewnętrznych 
bez potrzeby wymiany zainstalowanych komponentów. 
 
Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych. 
 
Macierz musi posiadać system podtrzymania zawartości pamięci cache na 
wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache 
kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej 
taki sam czas przechowywania danych. 
 
Macierz musi posiadać funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych 
pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. 



 
Macierz musi posiadać funkcjonalność zwiększania i zmniejszania rozmiaru 
woluminów. 
 
Macierz musi obsługiwać funkcjonalności LUN Masking i LUN mapping. 
 
Macierz musi posiadać możliwość optymalizowania wykorzystania dysków SSD 
i HDD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych 
fragmentów woluminów w zarządzanych zasobach dyskowych (wewnętrznych 
jak i zewnętrznych, zwirtualizowanych) oraz ich automatyczną migrację na 
grupę dyskową składającą się z szybszych nośników. Macierz musi posiadać 
możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych 
pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami grup dyskowych składających się z dysków 
– SSD, Enterprise SAS oraz NL-SAS/SATA/midline SAS, jak również przy 
wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany 
powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na 
poziomie pojedynczego woluminu. 
 
Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD/HDD, tak, aby w 
ramach puli składającej się z grup dyskowych tego samego rodzaju 
(pojemności/prędkości dysków) wszystkie składowe grupy dyskowe były 
utylizowane względem pojemności w możliwie równym stopniu. 
 
Możliwość tworzenia pul dyskowych. Pula dyskowa definiowana jako zbiór 
grup RAID opartych na dyskach fizycznych, udostępniająca przestrzeń dyskową 
dla jednego lub więcej woluminów. 
 
Macierz musi obsługiwać funkcjonalność udostępniania przestrzeni bez 
konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (thin 
provisioning). Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla 
wybranych woluminów. Możliwość korzystania z funkcji thin provisioning 
dotyczy całej oferowanej pojemności macierzy. 
 
Macierz musi obsługiwać poziomy RAID, minimum: 5, 6, 10. 
 
Macierz musi mieć możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z 
kopii typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem 
serwera. 
 
Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię 
pojedynczej półki dyskowej. 
 
Macierz musi umożliwiać zmianę wersji oprogramowania bez przerywania 
dostępu do danych. 

Zarządzanie Macierz musi umożliwiać zarządzanie poprzez sieć LAN za pomocą interfejsu 
Ethernet (co najmniej 1 dedykowany port Ethernet do zarządzania w każdym z 
kontrolerów). 
 
Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych, zarówno 
wewnętrznych jak i zewnętrznych (zwirtualizowanych) z jednej konsoli 
administracyjnej. Zarządzanie musi być dostępne poprzez interfejs GUI (WWW) 
oraz interfejs linii poleceń (CLI). Dostęp do linii poleceń poprzez połączenie 
szyfrowane. 
 
Macierz musi posiadać możliwość bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim 
w danym momencie macierz się znajduje, dane o parametrach 
wydajnościowych macierzy muszą być dostępne w postaci wykresów w 



interfejsie GUI. 
 
Macierz powinna umożliwiać monitorowanie stanu jej pracy za pośrednictwem 
protokołu SNMP. 
 
Macierz musi mieć możliwość automatyzacji procesu informacji o stanie 
urządzenia, w tym informacji o awariach, za pomocą wiadomości przesyłanych 
drogą elektroniczną. 

Kompatybilność Współpraca z innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem posiadanym przez 
Zamawiającego, wskazanym w punkcie 2). 

Akcesoria, okablowanie Należy dostarczyć komplet okablowania zasilającego o długości minimum 2 m, 
co najmniej 2 kable połączeniowe 12Gb SAS o długości 0.6 m dla każdej z półek 
dyskowych, co najmniej 8 patchcordów optycznych LC-LC o długości 3 m. 

Wsparcie techniczne 36 miesięcy wsparcia technicznego realizowanego przez producenta sprzętu z 
gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, z dostępem do 
nowych wersji oprogramowania macierzy wydawanych przez producenta. 

Wdrożenie Montaż, uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy. 
 

 

4. Przełączniki typu SAN 

a. Wymagania główne 
Wymaganie Opis 

Ilość 2 szt., zgodne ze specyfikacją 
Ogólne Przełącznik musi być wyposażony w zestaw do montażu w szafie przemysłowej 

rack 19”. 
 
Wysokość nie większa niż 1U. 
 
Zainstalowany redundantny zasilacz. 
 
Zbudowany w technologii FC 16 Gb/s i umożliwiający wykorzystanie portów FC 
z przepustowościami 2, 4, 8 i 16 Gb/s. 
 
Przełącznik musi zapewniać możliwość wykorzystania co najmniej 24 portów FC 
z czego minimum 12 portów musi być aktywnych i wyposażonych w 
odpowiednie moduły optyczne FC SFP+ SW o przepustowości nie mniejszej niż 
8/16 Gb/s każdy. Moduły optyczne powinny pozwalać na komunikację 
standardem FC 16Gb/s ze środowiskiem SAN w szczególności z oferowaną 
macierzą dyskową. Moduły optyczne powinny pozwalać na komunikację z 
innym sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, wyszczególnionym w 
punkcie 2). 
 
Przełącznik musi mieć możliwość obsługi portów typu: E_Port, F_Port, EX_Port, 
M_Port, N_Port, D_Port, jeżeli do aktywacji D_Port niezbędna jest licencja nie 
jest wymagane jej dostarczenie. 
 
Zagregowana przepustowość przełącznika musi wynosić minimum 384Gb/s 
full-duplex. 
 
Musi posiadać diody LED wskazujące: 

 zasilanie systemu, 
 status systemu, 



 prędkość i status interfejsu Ethernet, 
 status interfejsów FC. 

 
Dane o parametrach wydajnościowych portów FC muszą być dostępne w 
postaci wykresów w interfejsie zarządzającym przełącznikiem SAN. 
 
Musi posiadać system dynamicznego wyboru ścieżki optymalizującego 
wydajność i równoważącego obciążenie przez automatyczne przekierowanie 
danych do najbardziej wydajnej i dostępnej ścieżki w topologii sieci. 
 
Przełącznik musi posiadać możliwość priorytetyzacji ruchu, zapewniającej 
pasmo komunikacyjne dla krytycznych zadań, nawet w przypadku przeciążenia 
sieci. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji należy ją dostarczyć dla 
maksymalnej konfiguracji przełącznika. 

Zarządzanie Zarządzanie przełącznikiem musi się odbywać minimum za pomocą: 
przeglądarki WWW, protokołu SSH oraz protokołu SNMPv3. 
 
Musi posiadać funkcję definiowania tzw. Stref (Zoning). 
 
Przełącznik musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie 
numerów portów jak również adresów WWN. 
 
Musi posiadać możliwość grupowania pojedynczych połączeń w jedno logiczne 
połączenie (ISL Trunking). Obsługa co najmniej 8 portów w grupie. W ramach 
niniejszego zamówienia nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej 
funkcjonalności jeżeli funkcjonalność ta jest licencjonowana oddzielnie. 

Komunikacja Zainstalowane minimum 12 portów 16Gb/s wyposażone w moduły SFP SW FC 
16Gb. 
 
Musi posiadać następujące dodatkowe interfejsy zewnętrzne: 

 port zarządzający Ethernet ze złączem RJ-45, 
 port USB, 
 port konsoli zarządzającej. 

Akcesoria/okablowanie Do przełącznika powinien zostać dostarczony komplet okablowania 
zasilającego. 

Wsparcie techniczne 36 miesięcy wsparcia technicznego realizowanego przez producenta sprzętu z 
gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, z dostępem do 
nowych wersji oprogramowania przełączników typu SAN wydawanych przez 
producenta. 

Wdrożenie Montaż, uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy. 

5. Wsparcie techniczne: 

a. Wymagania główne 
Wymaganie Opis 

Okres reakcji serwisu na zgłoszenia 
krytyczne 

24-godziny 

Dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i oprogramowania. 
Pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu wszelkich czynności ze sprzętem i 
oprogramowaniem. 
Wymiana sprzętu, jeśli to konieczne do rozwiązania problemu. 
 


