
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – BZP.242.3.2018.PM 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa, instalacja i uruchomienie: sprzętu serwerowo-macierzowego i 
sieciowego zwanego dalej "Sprzętem", licencji na oprogramowanie 
zwanych dalej "Licencjami"  oraz wsparcia technicznego zwanego dalej 
"Wsparciem" dla potrzeb projektu „Leopoldina online - platforma integracji 
i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla 
nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” wraz z przeszkoleniem. 
 

 

 

Sprzęt wymieniony w poniższej specyfikacji musi być fabrycznie nowy, nieużywany 
w innych projektach, pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompleksowy system do prezentacji danych 

 

1. Serwer kasetowy 
 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

(1.1) System serwerów kasetowych (modułowych, blade) - 1szt. 
 

1) system blade musi zapewnić mechaniczną integrację elementów sprzętowych wskazanych 
w wymaganiach w pozycjach 1.x; 

2) Obudowa blade przystosowana do montażu w szafie typu rack 19” z dołączonym zestawem 
montażowym; 

3) system musi posiadać możliwość obsadzenia przez min. 14 szt. dwuprocesorowych 
jednostek przetwarzania w jednej obudowie bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy 
sprzętowe, dostarczona infrastruktura musi pozwalać na zainstalowanie wszystkich opisanych w 
wymaganiach w pozycjach 1.x elementów; 

4) przeznaczone do montażu w szafie RACK 19”, dostarczona obudowa zajmująca nie więcej 
niż 10U wysokości; 

5) możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy serwerów z procesorami w 
architekturze x86; 

6) zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. 
System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy zdolny do dostarczenia mocy, jaką może 
potrzebować obudowa w pełni obsadzona jednostkami przetwarzania w maksymalnej możliwej 
konfiguracji i z wszystkimi możliwymi opcjami. Infrastruktura zasilająca gwarantująca instalację 
min. 14 jednostek przetwarzania, gdzie w każdej jednostce zainstalowane będą min. 2 procesory 
o mocy 120W. Zasilanie typu hot-swap oraz redundancja min. typu N+1; wymiana zasilacza nie 
może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora 
lub modułu wentylatorów). 

7) obudowa musi być wyposażona w zestaw redundantnych wentylatorów typu hot plug, 
zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w 
obudowie blade; wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie 
może powodować konieczności wyjęcia zasilacza ( zasilaczy ); 

8) wymagana możliwość instalacji co najmniej 4 dedykowanych przełączników i połączenia z 
nimi co najmniej 2 kanałów Ethernet dla każdej jednostki przetwarzania (szczegółowo opisane w 
punkcie 1.2); 

9) redundantny moduł zarządzania umożliwiający zdalne włączanie/ wyłączanie/ restart 
niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, obrazu ISO na 
potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego 
serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Dostęp zdalny z poziomu przeglądarki 
internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta 
sprzętu. Wymagane są co najmniej 2 moduły zarządzania w ramach obudowy w celu 
zapewnienia redundancji. W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol 
tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury. Graficzna wizualizacja 
statusów komponentów; 

10) zasilacze należy dostarczyć wraz z kompletem kabli zasilających o długości minimum 2 m 
11) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym 

czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 
 



 

(1.2) Dedykowane przełączniki Eth 40Gb z obsługą FCoE 

 
1) 2 szt. przełączników, każdy przełącznik spełniający poniżej opisane wymagania; 
2) przełączniki dedykowane do instalacji i obsługi w obudowie opisanej w punkcie 1.1; 
3) posiadający min. 7 aktywnych portów FCoE 10Gb/s wewnętrznych, musi posiadać możliwość 

aktywacji min. 32 portów wewnętrznych 
4) posiadający min. 2 aktywne porty 40GbE zewnętrzne, wyposażone w moduły QSFP+ 40GBASE-

SR4; 
5) możliwość instalacji i aktywacji min. 2 dodatkowych portów zewnętrznych 10Gb/s bez 

konieczności wymiany urządzenia 
6) posiadający min. 4 aktywne porty uniwersalne (obsługujące 10GbE oraz 4/8 Gb/s FC, zależnie 

od zastosowanej wkładki SFP+)  z FC 8Gb/s, zewnętrzne, wyposażone w moduły SFP+ FC SW 
8Gb/s;  

6a) funkcjonalności opisane w punktach 3, 4, 5 mogą zostać spełnione przez zastosowanie 2 
przełączników 40GbE wyposażonych w 2 aktywne porty 40GbE zewnętrzne, wyposażone w moduły 
QSFP+ 40GBASESR4 oraz posiadające 7 aktywnych portów 10Gb/s wewnętrznych, przełączniki 
nadal muszą spełniać pozostałe wymagania. Oba przełączniki musza zapewnić możliwość 
wykorzystania 32 portów wewnętrznych 
6b) funkcjonalność opisana w punkcie 6 spełniona jest przez zastąpienie 4 aktywnych portów 
uniwersalnych przez 8 portów zewnętrznych, z których 4 porty to 10GbE, a kolejne 4 porty to 4/8 
Gb/s FC, wyposażone w moduły SFP+ FC SW 8Gb/s, jednocześnie zastrzega, że przełącznik nadal 
musi spełniać pozostałe wymagania. 
7) wymagane funkcjonalności z obszaru bezpieczeństwa: listy kontroli dostępu (ACLs): VLAN-

based, MAC-based, and IP-based, uwierzytelnianie 802.1x na portach, wielu użytkowników z 
własnymi hasłami, User access control, uwierzytelnianie i autoryzacja poprzez: Radius, 
TACACS+, LDAP, domyślny protokół szyfrowania SHA 256, możliwość jego zmiany, IPv6 ACL 
metering. 

8) wymagane funkcjonalności warstwy separacji ruchu: Min. 4095 VLANs wspieranych na 
urządzeniu, 802.1Q VLAN dla wszystkich portów, Private VLANs; 

9) wymagane funkcjonalości warstwy L3: Host management, IP forwarding, IP filtering with ACLs; 
min. 896 ACLs, wsparcie dla min. 128 tras statycznych, wsparcie protokołów routingu (RIP v1, 
RIP v2, OSPF v2, BGP-4); min. 2048 wpisów w tablicy routingu, wsparcie dla mechanizmu DHCP 
Relay, wsparcie dla mechanizmu IGMP snooping oraz IGMP relay, wsparcie dla protokołu 
trasowania Protocol Independent Multicast (PIM) w trybach: Sparse Mode (PIM-SM) oraz Dense 
Mode (PIM-DM); 

10) wymagane funkcjonalności z obszaru QoS: wsparcie dla IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, oraz 
klasyfikacji i przetwarzaniu opartym na ACLs (adresy źródłowe i docelowe MAC/IP, VLANs), 
Kontrola pasma (Traffic shaping) i flow-based QoS z wejściową i wyjściową zmianą parametrów 
(remarking) oparte na zdefiniowanych politykach, przetwarzanie min. 8 kolejek priorytetów na 
port wg algorytmu Weighted Round Robin (WRR); 

11) wymagane mechanizmy wirtualizacji: Virtual NIC (vNIC), Ethernet, iSCSI, FCoE wspierane 
na vNICs, Unified fabric port (UFP): Ethernet, FCoE wspierane na UFPs, wsparcie min. 256 VLAN 
dla portów wirtualnych, integracja z L2 failover, virtual link aggregation groups (vLAGs), 
802.1Qbg Edge Virtual Bridging (EVB); 

12) wymagane mechanizmy z obszaru FC i FCoE: Wsparcie dla FC-BB-5 FCoE, Natywne 
przesyłanie FC (FC Forwarder (FCF)), Wsparcie dla opcji End-to-end FCoE (initiator to target), 
Wsparcie dla FCoE Initialization Protocol (FIP), Wspracie dla FCoE Link Aggregation Group 
(LAG), Optymalizacja ruchu FCoE to FCoE forwarding, Wsparcie portów uniwersalnych 
(obsługujących 10GbE oraz 4 Gb/s lub 8Gb/s FC, zależnie od zastosowanej wkładki SFP+) dla  
technologii 4/8 Gb, Wsparcie dla : F_port, E_Port ISL, NP_port and VF_port FC port types, 
Wsparcie dla Fabric Device Management Interface (FDMI), Wsparcie dla NPIV, Fabric Shortest 
Path First (FSPF), Technologia Port security, Fibre Channel ping, debugging, Wsparcie dla min. 
2000 bezpiecznych sesji FCoE (sesji z FIP Snooping używając Class ID ACLs); 

13) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym 
czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 

 
 
 



 

(1.3) System zarządzania warstwą sprzętową 

 
1) dedykowany do instalacji i obsługi w obudowie opisanej wyżej w punkcie 1.1; 
2) powinien umożliwiać wykrywanie, konfigurację i monitorowanie urządzeń zainstalowanych w 

obudowie; 
3) system powinien umożliwiać monitorowanie wszystkich elementów środowiska, w tym: 

- monitorowanie i zarządzanie obudową, 
- monitorowanie i zarządzanie jednostkami przetwarzania niezależnie od ich architektury, 
- monitorowanie i zarządzanie elementami infrastruktury sieciowej; 

4) wymagana funkcjonalność dostępna z pojedynczej konsoli www: 
- statusy komponentów, 
- nazwy komponentów i ich adresy IP, 
- numer seryjny i serwisowy,  
- monitorowanie poziomu zainstalowanego mikrokodu, 
- monitorowanie poziomu temperatury i poboru mocy poszczególnych elementów, zarządzanie 
poziomem poboru mocy, 
- wykrywanie problemów w obudowie, 
- monitorowanie komponentów pod kątem anomalii – system wczesnego wykrywania awarii, 
- zarządzanie przełącznikami sieciowymi zainstalowanymi w obudowie, 
- monitoring stanu przełączników sieci SAN, LAN; 

5) system powinien umożliwiać zarządzanie zdalne z min. następującymi funkcjami: 
- zdalny dostęp do konsoli,  
- zdalna klawiatura, mysz, video, 
- montowanie zasobów wirtualnych takich jak CD/DVD/ISO/USB, 
- funkcja włączenia/wyłączenia/restartu serwerów zdalnie, 
- automatyczne wykrywanie problemów, 
- powiadamianie o aktualnym poziomie mikrokodu, 
- automatyczne powiadamianie w przypadku wykrycia awarii, 
- zdalny dostęp do konsoli dowolnego systemu w zarządzanym środowisku; 

6) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym czasem 
usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 

 
(1.4) Jednostka przetwarzania 

 
1) jednostka przetwarzania – 7 szt., każda zgodna z poniższą specyfikacją; 
2) jednostki przetwarzania przeznaczone do montażu w obudowie opisanej w punkcie 1.1, w której 

maksymalna ilość dostarczanych jednostek przetwarzania możliwych do zamontowania jest nie 
mniejsza niż 14; 

3) płyta główna pozwalająca na obsługę min. 2 procesorów; 
4) konfiguracja jednostek przetwarzania: 

- minimum dwa procesory osiągające w teście według specyfikacji SPEC typu SPECint®2006 
Rates Baseline (www.spec.org) minimum 1220 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej; 
- min. 35 MB pamięci cache na układ procesorowy; 
- min. 14 rdzeni obliczeniowych na układ procesorowy; 
- pamięć operacyjna min. 512 GB, pracująca z maksymalną częstotliwością obsługiwaną przez 
procesor min. 2400MHz, z możliwością rozbudowy do min. 1,5 TB, przy czym do min. 768GB 
bez wymiany zainstalowanych układów; 
- mechanizmy ochrony pamięci: ECC, Chipkill, memory mirroring, memory rank sparing lub 
Advanced ECC; 
- min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z aktywnym wsparciem FCoE w tym FCoE offload i 
FCoE boot, interfejsy muszą umożliwiać tworzenie wirtualnych kart sieciowych (vNIC) w ilości 
min. 4 na port, dla których możliwa jest alokacja przepustowości z poziomu przełącznika 
sieciowego z punktu 1.2; 

- zamawiający zezwala na spełnienie zapisu przez zastosowanie w jednostce przetwarzania min. 4 
interfejsów, z których 2 to interfejsy sieciowe 10GbE i co najmniej 2 to interfejsy FC 8Gb/s z 
funkcjonalnością „BOOT from SAN” oraz możliwością alokacji przepustowości dla tych interfejsów 
- min. 1 zewnętrzny port USB 3.0; 



 

- zewnętrzny port KVM, umożliwiający podłączenie klawiatury, myszy i monitora; 
- min. jeden interfejs wewnętrzny USB lub SD wraz z nośnikiem o pojemności min. 16 GB; 
- elementy wspomagania zarządzania: UEFI, PFA (Predictive Failure Analysis), automatyczny 

restart w sytuacjach awaryjnych; 
- pełna współpraca z systemem opisanym w punkcie 1.1, 1.2 oraz 1.3; 
- możliwość przechwycenia i przekierowania konsoli; 
- elementy zabezpieczeń: Power-on password, administrator password, TPM; 
- wspierane systemy operacyjne: Windows Server 2016, 2012R2, 2012, RHEL 6, RHEL 7, SLES 
11, SLES 12, VMware ESXi, VMware vSphere 5.5, VMware vSphere 6.0, VMware vSphere 6.5. 

5) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym czasem 
usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 

 

 

2. Oprogramowanie do wirtualizacji 
 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

(2) Oprogramowanie do wirtualizacji 
 

1) Należy dostarczyć licencje oprogramowania na min. 7 serwerów fizycznych wyposażonych w 
dwa procesory każdy lub na 14 procesorów, wraz z systemem do zarządzania infrastrukturą 
wirtualną; 

2) Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez 
dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych; 

3) Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na 
jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem 
konsolidacji sprzętowej; 

4) Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną 
warstwą wirtualizacji; 

5) Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i 
wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB pamięci 
fizycznej RAM; 

6) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych 1-128 procesorowych; 

7) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny 
wirtualnej o wielkości do 62 TB; 

8) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM; 

9) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych; 

10) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe; 

11) Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez 
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług; 

12) Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy 
sprzętowej; 

13) Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do 
wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego 
i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać 
się w trybie OEM; 

14) Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista,  
Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 
2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE 



 

Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Debian GNU/Linux, CentOS, 
FreeBSD, CoreOS, Ubuntu, Mac OS X; 

15) Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn 
wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika 
konsolidacji; 

16) Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów 
dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy; 

17) Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 
wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna 
mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i 
jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.  Dostęp do 
konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej; 

18) Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów 
fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, 
wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane 
maksymalnie sprzed roku; 

19) Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii 
migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii 
zapasowych bez przerywania ich pracy; 

20) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów 
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi; 

21) Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość 
integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory; 

22) Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej 
(hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest 
elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny; 

23) Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia 
kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi 
umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia 
stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania 
spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange 
Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych; 

24) Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie 
klastra serwerów fizycznych; 

25) Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy 
pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów 
przenoszenia jednocześnie; 

26) Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych 
w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. Mechanizm powinien umożliwiać 
realizację co najmniej 2 takich procesów przenoszenia jednocześnie; 

27) Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) 
aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i 
uruchomione na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z 
zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym;  

28) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia 
wybranych przez administratora wirtualnych maszyn aby w przypadku awarii lub 
niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo 
dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 
Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 
wirtualne procesory; 

29) System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) 
umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć 
maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy 
przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów; 

30) Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i 
więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w 
razie awarii karty sieciowej; 

31) Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN); 
32) Serwis: 24 miesiące, realizowany przez producenta oprogramowania wirtualizacyjnego, co 

najmniej 12x5, tj. przez 12 godz. 5 dni roboczych na każdy element oprogramowania 



 

wirtualizacyjnego. 
 

 

 

 

 



 

3. Macierz dyskowa 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

(3) Macierz dyskowa - 1szt. 

 
1) Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19”, wymagany jest 

zestaw montażowy do takiej instalacji; 
2) Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii, minimum dwa redundantne kontrolery 

pracujące w trybie active-active wymienialne bez przerywania pracy; 
3) Wysokość dostarczanej macierzy nie może być większa niż 3U 
4) Macierz musi umożliwiać zarządzanie przez sieć LAN za pomocą interfejsu Eth (co najmniej 1 

dedykowany port Ethernet do zarządzania w każdym z kontrolerów); 
5) Zainstalowane min. 8 portów 16Gb/s (4 porty na kontroler) wyposażone w moduły SFP SW FC 

16Gb; 
6) Możliwość instalacji dodatkowych 8 portów 10 Gb iSCSI/FCoE (4 porty na kontroler) lub 8 portów 

16Gb/s (4 porty na kontroler) bez konieczności wymiany kontrolerów lub instalacji dodatkowych 
kontrolerów; 

7) Macierz musi mieć, co najmniej 6 portów iSCSI, 1Gb Eth; 
8) Wszelkie połączenia SAS pomiędzy elementami składowymi macierzy muszą być redundantne; 
9) Macierz musi wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu; 
10) Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien 

przerywać pracy macierzy; 
11) Macierz musi obsługiwać połączenia do półek dyskowych oraz do dysków w standardzie SAS 12 

Gb/s; 
12) Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS oraz NearLine SAS/SATA/midline SAS w standardach 

SAS 12 i 6 Gb/s, dwuportowe, hot-swap; 
13) Macierz musi obsługiwać dyski o pojemności i prędkości: 600GB 15k RPM 1,2TB 10k RPM, 1,8TB 

10k RPM, 6TB 7200 RPM lub 8TB 7200 RPM. Dodatkowo macierz musi obsługiwać dyski SSD: 
800GB lub 920GB,1.6TB lub 1,92TB; 3.2TB lub 3,84TB; 

14) Macierz musi mieć możliwość instalacji co najmniej 500 dysków wewnętrznych bez potrzeby 
wymiany zainstalowanych komponentów; 

15) Macierz musi pozwalać na instalację do min. 1000 dysków wewnętrznych w systemie złożonym z 
wielu macierzy (klaster); 

16) Macierz musi obsługiwać dyski z interfejsem SAS 12 Gb/s; 
17) Macierz musi być wyposażona w minimum 21 dyski HDD 1,8TB 2.5” SAS 10K RPM i pozwalać na 

rozbudowę do 24 dysków, jeżeli wymagane są licencje na rozbudowę do 24 dysków powinny byś 
dostarczone z macierzą dla rozbudowy o dowolny typ dysków 2,5”; 

18) Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10 oraz umożliwiać stworzenie 
rozproszonego/wirtualnego systemu RAID, gdzie paski danych jednej grupy RAID mogą być 
umieszczone na co najmniej 100 dyskach; 

19) Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych; 
20) Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości,                   co najmniej 24 dyski 

na 2U wysokości, pojedyncza półka powinna posiadać min. dwa interfejsy SAS 12 Gb; 
21) 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 (Command Line Interface). 
Dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane; 

22) Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co najmniej 2 niezależnych producentów. Jeżeli funkcjonalność 
wymaga licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie; 

23) Możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na macierzach różnych producentów w trybie 
natywnym tzn. takim, w którym dane w przypadku awarii wirtualizatora mogą być odczytane bez 
jego udziału; Odnośnie sposobu odczytywania danych w przypadku awarii wirtualizatora 



 

Zamawiający pozwala na odczyt danych przez podłączenie wirtualizowanej macierzy do drugiej z 
macierzy wymienionej w specyfikacji lub przez możliwość bezpośredniego podłączenie LUNa z 
wirtualizowanej macierzy bezpośrednio do hosta. 

24) Macierz musi posiadać możliwość skalowalności (w stosunku możliwie bliskim liniowemu) 
parametrów wydajnościowych oraz zasobów dyskowych poprzez dodanie kolejnych macierzy tego 
samego typu (do co najmniej 3), przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami 
dyskowymi; 

25) Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci cache (32GB na kontroler). Macierz 
musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do min. 256GB w ramach pary kontrolerów; 

26) Musi istnieć 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; 

27) Musi istnieć funkcjonalność cache dla procesu odczytu; 
28) Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu; 
29) Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache; 
30) 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 

31) Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami; 
32) Funkcjonalność zwiększania i zmniejszania rozmiaru woluminów; 
33) Macierz musi obsługiwać funkcjonalności LUN Masking i LUN mapping; 
34) Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym woluminie 

- zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak 
również przepustowości określonej w MB/s. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, jest wymagane 
jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

35) Macierz musi optymalizować wykorzystanie 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 (15k i 
10K) 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. Jeżeli funkcjonalność wymaga 
licencji, jest wymagane jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

36) 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 w równym stopniu; 

37) 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. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie 
z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy; 

38) Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) woluminów. 
Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i 
egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS), 
jak również na odrębnych, zwirtualizowanych poprzez przedmiotową macierz podsystemach 
dyskowych. Licencja na tę funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą 
oferowaną pojemność macierzy; 

39) Kopie danych typu PIT muszą być tworzone w trybach kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników 
(migawka), incremental (kopiowanie tylko bloków zmienionych pomiędzy kolejnymi wykonaniami 
kopii), multitarget (wiele kopii z jednego źródła), cascaded (kopia z kopii); 

40) Macierz musi mieć możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot 
bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera; 

41) Macierz musi obsługiwać min 255 kopii migawkowych per wolumin, 4000 łącznie w całym 
systemie; 

42) Macierz musi obsługiwać grupy spójności woluminów do celów kopiowania i replikacji; 
43) Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi 

zarządzanymi zasobami dyskowymi w szczególności wirtualizowanymi macierzami, dla których 
awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta; 



 

44) Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej 
woluminów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii 
zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i 
egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS). 
Replikacja musi być realizowana zarówno przy użyciu interfejsów Fibre Channel (FC) jak i 
protokołu IP. Przy replikacji z wykorzystaniem protokołu IP kontrolery macierzy muszą zapewniać 
mechanizm optymalizacji transmisji danych po IP, Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, jest 
wymagane jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

45) Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji woluminów logicznych pomiędzy różnymi 
typami macierzy dyskowych, oraz wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej 
z tych woluminów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do 
których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na 
różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS); 

46) Wymagane jest, aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI (nie 
wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej) oraz umożliwiała 
tworzenie skryptów użytkownika; 

47) Macierz powinna umożliwiać monitorowanie stanu jej pracy za pośrednictwem protokołu SNMP; 
48) Macierz musi mieć możliwość automatyzacji procesu informacji o stanie urządzenia, w tym 

informacji o awariach, za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną. 
49) Musi posiadać funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są 

kompresowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane 
są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja 
kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do 
zapisania skompresowanych danych. Funkcjonalność kompresji musi być wspierana przed 
dedykowany układ sprzętowej akceleracji kompresji (min. jeden akcelerator na kontroler) z 
możliwością rozbudowy konfiguracji do dwóch takich układów. Jeżeli funkcjonalność wymaga 
licencji, jest wymagane jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

50) Macierz musi mieć możliwość realizacji szyfrowania danych. Możliwość przechowywania danych 
zaszyfrowanych oraz nie zaszyfrowanych na jednej macierzy. W ramach niniejszego zamówienia 
nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności jeżeli funkcjonalność ta jest 
licencjonowana oddzielnie; 

51) Macierz musi posiadać funkcjonalność migracji danych z innych macierzy dyskowych bez 
przerywania dostępu danych dla serwerów (import danych). Macierz musi również umożliwiać 
eksport danych zarządzanych przez tę macierz na inną macierz dyskową. Jeżeli funkcjonalność 
wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla maksymalnej konfiguracji; 

52) Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki dyskowej; 
53) Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do woluminów, awarii ścieżki i rozłożenia 

obciążenia po ścieżkach dostępu powinny być dostępne dla podłączanych systemów 
operacyjnych. Jeżeli zastosowanie tych sterowników wymaga licencji, musi ona być dostarczona 
dla podłączanych systemów operacyjnych (min. Windows Server 2016 i Windows Server 
2012/2012R2) i/lub podłączanych serwerów zależnie od sposobu licencjonowania; 

54) Macierz musi umożliwiać zmianę wersji oprogramowania bez przerywania dostępu do danych 
55) Należy dostarczyć komplet okablowania zasilającego o długości minimum 2 m, co najmniej 8 

patchcordów optycznych LC-LC o długości min. 5 m; 
56) Serwis:24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzetu z gwarantowanym czasem 

usuniecia awarii w ciagu 24 godzin; przez cały okres gwarancji w razie uszkodzenia dowolnego 
dysku twardego Zamawiajacy zatrzymuje uszkodzony dysk twardy. 



 

Kompleksowy system do przechowywania i archiwizacji danych 

 

1. Macierz dyskowa 
 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

(1.1) System NAS -1szt. 

System NAS (1.1) musi w pełni współpracować z zakupywanym sprzętem wskazanym w 
wymaganiach w pozycjach 1.2, 2. 

Architektura 
Rozwiązanie pamięci dyskowej musi udostępniać całkowitą dostępną przestrzeń 

w ramach jednego ciągłego systemu plików. 

Skalowalność 

Oferowane urządzenie  musi umożliwiać dynamiczne rozszerzanie pojemności 
systemu plików w oparciu o całą pojemność fizyczną dodawaną do klastra 
bez konieczności: 
- modyfikacji już zainstalowanych kontrolerów, 
- restartu systemu, 
- ręcznej migracji/dystrybucji danych na nowe dyski systemu. 

Skalowalność 
Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie zasobów dyskowych bez konieczności 

dodawania zasobów CPU, RAM 

Skalowalność Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie zasobów CPU, RAM bez konieczności 
dodawania zasobów dyskowych. 

Skalowalność System plików zawarty w oferowanym rozwiązaniu musi być skalowalny, do co 
najmniej 8 PiB powierzchni netto. 

Dostęp do 
danych 

System musi obsługiwać następujące protokoły plikowe: NFS V3 i V4, CIFS 2.0 
i 3.0 

Dostęp do 
danych 

System musi zapewniać dostęp z różnych systemów operacyjnych (UNIX, Mac, 
Linux, Windows) z wykorzystaniem wszystkich standardowych protokołów: 
NFS, SMB (CIFS). Wszystkie protokoły muszą być włączone bez 
dodatkowych licencji i sprzętu. 

Bezpieczeństwo 
danych 

Rozwiązanie pamięci dyskowej musi posiadać funkcjonalność replikacji 
asynchronicznej i synchronicznej danych. 

Ekonomia 
zarządzania 
danymi 

Rozwiązanie pamięci masowej musi posiadać możliwość migracji części danych 
na taśmy (tzw. ILM). Po w/w migracji danych zostaje na systemie plików 
zostaje wskaźnik do danych. 



 

Ekonomia 
zarządzania 
danymi 

Mechanizm migracji danych na taśmy musi umożliwiać sterowanie rozmiarem 
w/w wskaźnika. Celem szybszego przywołania danych z taśm musi być 
możliwość przechowywania części danych (metadane + dane) we 
wskaźniku. 

Ekonomia 
zarządzania 
danymi 

Rozwiązanie pamięci masowej musi umożliwiać migracje na taśmy w trybie 
automatycznym oraz na żądanie. W trybie automatycznym dane mogą być 
migrowane na taśmy w czasie pierwszego ich zapisu na systemie plików. W 
trybie na żądanie dane są przenoszone w określonym przez administratora 
czasie. 

Ekonomia 
zarządzania 
danymi 

Mechanizm migracji danych musi umożliwiać migrację po następujących 
atrybutach: 

- nazwa pliku 
- nazwa katalogu 
- rozmiar pliku 
- czas modyfikacji pliku 
- czas dostępu do pliku 
- id użytkownika 
- id grupy 

Wysoka 
wydajność 

System pamięci masowej musi umożliwiać zakładanie systemów plików z 
różnymi rozmiarami bloków systemów plików (128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 
MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB). 

Wysoka 
wydajność 

System pamięci masowej musi mieć cache o wielkości min. 512 GB pamięci 
RAM dla części plikowej.  

Zabezpieczenie 
danych 

Rozwiązanie pamięci dyskowej musi umożliwiać wykonanie kopii migawkowej 
(snapshot). 

Zarządzanie Administracja systemem musi odbywać się poprzez Web GUI oraz Command 
Line Interface. 

Przepustowość 
rozwiązania 

Rozwiązanie musi zapewniać dostęp do danych przy jednoczesnym 
wykorzystaniu portów/interfejsów typu 1 Gigabit Ethernet oraz 10 Gigabit 
Ethernet. 

Przepustowość 
rozwiązania 

Rozwiązanie pamięci dyskowej musi posiadać nie mniej niż 8 portów 8 Gigabit 
Fibre Channel oraz nie mniej niż 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet wraz z 
modułami optycznymi. Sumaryczna przepustowość portów zapewniających 
dostęp do danych (od strony serwerów i sieci LAN) musi być nie mniejsza 
niż 48 Gbps 

Zarządzanie 

System pamięci masowej musi zapewnić zdalny monitoring w celu diagnozy i 
usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość 
automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum 
serwisowym producenta. 

Dostęp do 
danych 

Rozwiązanie pamięci masowej musi obsługiwać REST APIs (Restful Access to 
Namespace) dla aplikacji zewnętrznych. 



 

Zabezpieczenie 
danych 

Rozwiązanie pamięci dyskowej pozwala na ochronę wybranych danych przed 
ich skasowaniem (mechanizm WORM) 

Redundancja 

Wszystkie elementy składające się na system, np. zapewniające dostęp 
plikowy lub obsługujące standard Linear Tape File System (LTFS) powinny 
byś redundantne. Redundancja pamięci dyskowej i biblioteki taśmowej 
wykorzystywanych w rozwiązaniu są opisane poniżej w każdym z tych 
komponentów 

Serwis 
24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 

 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

(1.2) Pamięć dyskowa systemu NAS - 1 szt. 

 
1) Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19”, wymagany jest 

zestaw montażowy do takiej instalacji; 
2) Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii, minimum dwa redundantne kontrolery 

pracujące w trybie active-active wymienialne bez przerywania pracy; 
3) Wysokość dostarczanej macierzy nie może być większa niż 3U a wysokość półek dyskowych nie 

może być większa niż 2U .Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie, w którym nie limituje 
wysokości macierzy oraz półek o ile będą dostarczone w osobnej szafie. 

4) Macierz musi umożliwiać zarządzanie przez sieć LAN za pomocą interfejsu Eth (co najmniej 1 
dedykowany port Ethernet do zarządzania w każdym z kontrolerów); 

5) Zainstalowane min. 8 portów 16Gb/s (4 porty na kontroler) wyposażone w moduły SFP SW FC 
16Gb; 

6) Możliwość instalacji dodatkowych 8 portów 10 Gb iSCSI/FCoE (4 porty na kontroler) lub 8 portów 
16Gb/s (4 porty na kontroler) bez konieczności wymiany kontrolerów lub instalacji dodatkowych 
kontrolerów; 

7) Macierz musi mieć, co najmniej 6 portów iSCSI, 1Gb Eth; 
8) Wszelkie połączenia SAS pomiędzy elementami składowymi macierzy muszą być redundantne; 
9) Macierz musi wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu; 
10) Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać 

pracy macierzy; 
11) Macierz musi obsługiwać połączenia do półek dyskowych oraz do dysków w standardzie SAS 12 

Gb/s; 
12) Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS oraz Nearline SAS/SATA/Midline SAS w standardach SAS 

12 i 6 Gb/s, dwuportowe, hot-swap; 
13) Macierz musi obsługiwać dyski o pojemności i prędkości: 600GB 15k RPM, 1,2TB 10k RPM, 1,8TB 

10k RPM, 6TB 7200 RPM lub 8TB 7200 RPM. Dodatkowo macierz musi obsługiwać dyski SSD: 
800GB lub 920GB,1.6TB lub 1,92TB; 3.2TB lub 3,84TB; 

14) Macierz musi mieć możliwość instalacji co najmniej 500 dysków wewnętrznych bez potrzeby 
wymiany zainstalowanych komponentów; 

15) Macierz musi pozwalać na instalację do min. 1000 dysków wewnętrznych w systemie złożonym z 
wielu macierzy (klaster); 

16) Macierz musi obsługiwać dyski z interfejsem SAS 12 Gb/s; 
17) Macierz musi być wyposażona w dyski 7,2k RPM 3,5” NL-SAS/SATA/midline SAS dające łączną 

pojemność RAW 520 TiB, wymagana pojemności dysków musi wynosić co najmniej 6TB. 
18) Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10 oraz umożliwiać stworzenie 

rozproszonego/wirtualnego systemu RAID, gdzie paski danych jednej grupy RAID mogą być 
umieszczone na co najmniej 100 dyskach; 

19) Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych; 
20) Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości, co najmniej 24 dyski na 2U 



 

wysokości, pojedyncza półka powinna posiadać min. dwa interfejsy SAS 12 Gb; 
21) 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 (Command Line Interface). 
Dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane; 

22) Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co najmniej 2 niezależnych producentów. Jeżeli funkcjonalność 
wymaga licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie; 

23) Możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na macierzach różnych producentów w trybie 
natywnym tzn. takim, w którym dane w przypadku awarii wirtualizatora mogą być odczytane bez 
jego udziału; Odnośnie sposobu odczytywania danych w przypadku awarii wirtualizatora 
Zamawiający pozwala na odczyt danych przez podłączenie wirtualizowanej macierzy do drugiej z 
macierzy wymienionej w specyfikacji lub przez możliwość bezpośredniego podłączenie LUNa z 
wirtualizowanej macierzy bezpośrednio do hosta. 

24) Macierz musi posiadać możliwość skalowalności (w stosunku możliwie bliskim liniowemu) 
parametrów wydajnościowych oraz zasobów dyskowych poprzez dodanie kolejnych macierzy tego 
samego typu (do co najmniej 3), przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami 
dyskowymi; 

25) Macierz musi być wyposażona w minimum 128GB pamięci cache (64GB na kontroler). Macierz 
musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do min. 256GB w ramach pary kontrolerów; 

26) Musi istnieć 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; 

27) Musi istnieć funkcjonalność cache dla procesu odczytu; 
28) Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu; 
29) Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache; 
30) 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 

31) Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami; 
32) Funkcjonalność zwiększania i zmniejszania rozmiaru woluminów; 
33) Macierz musi obsługiwać funkcjonalności LUN Masking i LUN mapping; 
34) Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym woluminie 

- zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak 
również przepustowości określonej w MB/s. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, jest wymagane 
jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

35) Macierz musi optymalizować wykorzystanie 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 (15k i 
10K) 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. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, 
nie jest wymagane jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

36) 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 w równym stopniu; 

37) 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. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z 
funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy; 

38) Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) woluminów. 
Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i 
egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS), 
jak również na odrębnych, zwirtualizowanych poprzez przedmiotową macierz podsystemach 
dyskowych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie dla danej 
konfiguracji; 

39) Kopie danych typu PIT muszą być tworzone w trybach kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników 



 

(migawka), incremental (kopiowanie tylko bloków zmienionych pomiędzy kolejnymi wykonaniami 
kopii), multitarget (wiele kopii z jednego źródła), cascaded (kopia z kopii); 

40) Macierz musi mieć możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot 
bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera. Jeżeli funkcjonalność wymaga 
licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

41) Macierz musi obsługiwać min. 255 kopii migawkowych per wolumin, 4000 łącznie w całym 
systemie. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie dla danej 
konfiguracji; 

42) Macierz musi obsługiwać grupy spójności woluminów do celów kopiowania i replikacji; 
43) Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi 

zarządzanymi zasobami dyskowymi w szczególności wirtualizowanymi macierzami, dla których 
awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta; 

44) Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej woluminów 
logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz 
docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na 
różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS). Replikacja musi 
być realizowana zarówno przy użyciu interfejsów Fibre Channel (FC) jak i protokołu IP. Przy 
replikacji z wykorzystaniem protokołu IP kontrolery macierzy muszą zapewniać mechanizm 
optymalizacji transmisji danych po IP. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest wymagane 
jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

45) Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji woluminów logicznych pomiędzy różnymi typami 
macierzy dyskowych, oraz wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych 
woluminów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są 
migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych 
technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS); 

46) Wymagane jest, aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI (nie 
wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej) oraz umożliwiała 
tworzenie skryptów użytkownika; 

47) Macierz powinna umożliwiać monitorowanie stanu jej pracy za pośrednictwem protokołu SNMP; 
48) Macierz musi mieć możliwość automatyzacji procesu informacji o stanie urządzenia, w tym 

informacji o awariach, za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną. 
49) Musi posiadać funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są 

kompresowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane 
są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja 
kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do 
zapisania skompresowanych danych. Funkcjonalność kompresji musi być wspierana przed 
dedykowany układ sprzętowej akceleracji kompresji (min. jeden akcelerator na kontroler) z 
możliwością rozbudowy konfiguracji do dwóch takich układów. Jeżeli funkcjonalność wymaga 
licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie dla danej konfiguracji; 

50) Macierz musi mieć możliwość realizacji szyfrowania danych. Możliwość przechowywania danych 
zaszyfrowanych oraz nie zaszyfrowanych na jednej macierzy. Licencja na tę funkcjonalność oraz 
niezbędne komponenty do uruchomienia szyfrowania muszą być zawarte w cenie i muszą 
obejmować całą zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową; 

51) Macierz musi posiadać funkcjonalność migracji danych z innych macierzy dyskowych bez 
przerywania dostępu danych dla serwerów (import danych). Macierz musi również umożliwiać 
eksport danych zarządzanych przez tę macierz na inną macierz dyskową. Jeżeli funkcjonalność 
wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla maksymalnej konfiguracji; 

52) Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki dyskowej; 
53) Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do woluminów, awarii ścieżki i rozłożenia 

obciążenia po ścieżkach dostępu powinny być dostępne dla podłączanych systemów operacyjnych. 
Jeżeli zastosowanie tych sterowników wymaga licencji, musi ona być dostarczona dla 
podłączanych systemów operacyjnych (min. Windows Server 2016 i Windows Server 
2012/2012R2) i/lub podłączanych serwerów zależnie od sposobu licencjonowania; 

54) Macierz musi umożliwiać zmianę wersji oprogramowania bez przerywania dostępu do danych 
55) 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 min. 1 m; 

56) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym czasem 
usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 

 



 

 

2. Biblioteka taśmowa 
 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

(2) Pamięć taśmowa systemu NAS - 1szt. 

 
1) Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’ z dołączonym zestawem 

montażowym. Maksymalna wysokość 3U; 
2) Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 2 napędy taśmowe LTO8 z interfejsem FC 

min. 8 Gbit/s; 
3) Biblioteka taśmowa musi mieć możliwość rozbudowy do min. 20 napędów taśmowych; 
4) Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 28 slotów na taśmy; 
5) Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 4 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiający 

wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia; 
6) Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych; 
7) Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna 

obsada biblioteki taśmami LTO; 
8) Możliwość zdalnego zarządzania biblioteki poprzez interfejs WWW; 
9) Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów; 
10) Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, 

aktywności napędów; 
11) Przełączenie sterowania biblioteki w razie awarii napędu musi następować automatycznie. W 

przypadku awarii karty HBA w serwerze, biblioteka musi mieć możliwość kontynuacji zadania 
backupu z wykorzystaniem zapasowej karty HBA. Licencje na tą funkcjonalność muszą zostać 
dostarczone wraz z biblioteką; 

12) Biblioteka musi posiadać redundantne zasilacze. 
13) Do biblioteki należy dostarczyć: 

- niezbędne kable zasilające, 
- taśmę LTO 8 – 50 szt. 
- taśmę czyszczącą – 1 szt. 
- kody kreskowe (etykiety) na taśmy LTO - 100szt. 

14) Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek 
dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy); 

15) Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 
16) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby 

możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta; 
17) Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz; 
18) Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) muszą spełniać wymagania norm CE; 
19) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym 

czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 
 

 

 

 

 



 

3. Przełączniki SAN 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

(3) Przełączniki SAN - 2 szt. 

 
1) Przełącznik SAN – 2 szt., każdy zgodny z poniższą specyfikacją; 
2) Przełącznik musi być wyposażony w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”; 
3) Wysokość nie większa niż 1U; 
4) Musi posiadać możliwość instalacji redundantnego zasilacza; 
5) Przełącznik SAN musi być zbudowany w technologii FC 16Gb/s i umożliwiać wykorzystanie 

portów FC z przepustowościami 2, 4, 8 i 16 Gb/s; 
6) Przełącznik musi zapewniać możliwość wykorzystania co najmniej 24 portów FC z czego 

minimum 12 portów musi być aktywnych i wyposażonych w odpowiednie moduły optyczne 
Fibre Channel SFP+ SW o przepustowości nie mniejszej niż 16Gb/s każdy. Moduły optyczne 
powinny pozwalać na komunikację standardem Fibre Channel 16Gb/s ze środowiskiem SAN w 
szczególności z oferowanymi serwerami RACK i macierzą dyskową. 

7) 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; 

8) Zagregowana przepustowość przełącznika musi wynosić minimum 384Gb/s full-duplex; 
9) Zarządzanie przełącznikiem musi się odbywać minimum za pomocą: przeglądarki WWW, 

protokołu SSH oraz protokołu SNMPv3; 
10) Musi posiadać funkcję definiowania tzw. Stref (ang. Zoning); 
11) Przełącznik musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie numerów portów jak 

również adresów WWN; 
12) 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; 

13) Musi posiadać następujące dodatkowe interfejsy zewnętrzne: 
a) port zarządzający Ethernet ze złączem RJ-45 
b) port USB 
c) port konsoli zarządzającej; 

14) Musi posiadać diody LED wskazujące: 
zasilanie systemu, status systemu, prędkość i status interfejsu Ethernet, status interfejsów 
FC; 

15) Dane o parametrach wydajnościowych portów FC muszą być dostępne w postaci wykresów w 
interfejsie zarządzającym przełącznikiem SAN; 

16) Musi posiadać system dynamicznego wyboru ścieżki optymalizującego wydajność i 
równoważącego obciążenie przez automatyczne przekierowanie danych do najbardziej 
wydajnej i dostępnej ścieżki w topologii sieci; 

17) 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; 

18) Do przełącznika powinien zostać dostarczony komplet okablowania zasilającego; 
19) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym 

czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. 
 

 

 

 



 

4. Przełączniki LAN. 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

(4) Przełączniki LAN - 2 szt. 
 

1) Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U 
przystosowanym do montowania w szafie rack. Przełącznik musi być wyposażony w zestaw do 
montażu w szafie przemysłowej rack 19”; 
2) Przełącznik musi posiadać wbudowane 24 porty SFP/SFP+ oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet 

QSFP+. 
3) Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 8 portów uplink 40 Gigabit Ethernet 

QSFP+. 
4) Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu QSFP+ jako 4x10GbE. Warunek ten musi 

być spełniony zarówno dla interfejsów wbudowanych, jak również znajdujących się w 
modułach uplink. 

5) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 16 interfejsów SFP+ (2 moduły uplink 
po 8 interfejsów każdy). 

6) Przełącznik musi wspiera metodę przełączania cut-through i store-and-forward. 
7) Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 8 

urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit 
Ethernet. 

8) Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi 
być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika 
backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. 

9) Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Przełącznik musi posiadać możliwość 
wyposażenia w wewnętrzny redundantny zasilacz. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 
moduły wentylacji. Zarówno zasilacz, jak i moduł wentylacji muszą posiadać możliwość 
wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). 

10) Przepływ powietrza w urządzeniu musi być realizowany od przodu do tyłu(wlot od przedniego 
panelu, wylot z tyłu). 

11) Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do 
zarządzania OOB (out-of-band). 

12) Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) 
przez port konsoli, telnet, ssh. 

13) Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 1,44 Tb/s i 1 miliard pakietów 
na sekundę. Przełącznik posiadać możliwość obsługi co najmniej 250 000 adresów MAC. 

14) Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9000 bajtów). 
15) Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 

4090.  
16) Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 

128 grup LAG, nie mniej niż 32 porty w grupie.  
17) Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 

802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 
instancje MSTP). 

18) Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Multichassis link aggregation (MC-LAG). 
19) Rozwiązanie musi obsługiwać protokół Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), 

DCBX FCoE. 
20) Powinna istnieć możliwość obsługi ruchu FC over Ethernet (FCoE). 
21) Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. 
22) Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi 100 000 prefiksów unicast IPv4. 
23) Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny oraz protokół RIP i RIPng. 
24) Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów rutingu 

dynamicznego OSPFv2/v3 oraz rutingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-SSM, MSDP oraz 



 

IGMP i IGMP Snooping dla wersji IGMP v1,v2 i v3. Ponadto musi istnieć możliwość wyboru 
RP metodą anycast RP. 

25) Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy funkcji, np. poprzez zastosowanie licencji, o 
obsługę protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Licencja nie 
jest przedmiotem niniejszego postępowania 

26) Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy funkcji, np. poprzez zastosowanie licencji, o 
obsługę MPLS w zakresie: 

a. Sygnalizacji ścieżek za pomocą protokołów LDP i RSVP, 
b. MPLS Class of Service, 
c. LSP Ping, 
d. L3 VPN, 
e. Ethernet-over-MPLS (L2 Circuit), 
f. Node-link protection, 
g. MPLS Fast Reroute. 

Licencja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
 

27) Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym 
(QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: 
interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, 
adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi 
obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny (8 unicast i 4 multicast). 

28) Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Weighted Random Early Detection (WRED). 
29) Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla 

kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 4000 reguł 
filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla 
zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł 
filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 

30) Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów 
MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard. 

31) Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. 
Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 

32) Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną 
(poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł 
przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od 
modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. 

33) Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania 
konfiguracji. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. 
Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. 

34) Serwis: 24 miesiące serwisu realizowanego przez producenta w trybie Next Business Day 
oznaczającym dostawę sprawnego urządzenia (lub części) w ciągu następnego dnia 
roboczego bez konieczności wcześniejszego zwrotu uszkodzonego sprzętu. 

35) Do przełącznika powinien zostać dostarczony komplet okablowania zasilającego; 
36) Wraz z urządzeniami wymagane jest dostarczenie pasujących do nich następujących 

wkładek interfejsów:  
a)10GBase-SR, w ilości sztuk: 20 
b)10GBase-LR, w ilości sztuk: 4 
c)40GBASE-SR4, w ilości sztuk: 4 
d)Kable połączeniowe QSFP+ do QSFP+ o długości 1m pozwalające na zestawienie stosu 
urządzeń, w ilości sztuk: 2 
W zakresie wkładek interfejsów dopuszcza się zastosowanie zamienników(wkładek interfejsów 
innego producenta niż producent przełącznika). 

38) Zamawiający posiada infrastrukturę LAN opartą na przełącznikach Juniper serii EX. 
Dostarczone przełączniki powinny umożliwiać zarządzanie z oprogramowania Juniper Junos 
Space. 

 



 

Dodatkowe wymagania dotyczące obu systemów 

1. Szafy serwerowe 
 

Do instalacji urządzeń należy dostarczyć 2 szafy serwerowe 42U, 600mmx1000mm, szafy 
wyposażone w perforowane i zdejmowane drzwi przednie i tylne, drzwi przednie i tylne zamykane 
na klucz, zdejmowane panele boczne, po jednej szafie na system z niezbędnym wyposażeniem 
takim jak: 

- organizer kabli, 

- patch panel, 

- panele zaślepiające, 

- przełącznica lub patch panel światłowodowy, 

- wentylatory, 

- termostat, 

- listwy zasilające 9x250V/16A, 

- cokół do szafy. 

Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne elementy wyposażenia, wkładki interfejsów, kable i 
przewody połączeniowe wymagane do instalacji i uruchomienia systemów. 

2. Przeszkolenie 
 

Przeszkolonych zostanie 3-4 osoby, które zajmują się administracja sprzętu sieciowo-serwerowego, 
posiadają kilku- lub kilkunastoletnie doświadczenie w tej pracy. 

Przeszkolenie zostanie przeprowadzone po odbiorze jakościowym na dostarczonym sprzęcie. 
Przeszkolenie będzie trwało 4 dni nie krócej niż po 4 godziny zegarowe i nie dłużej niż 7 godzin 
zegarowych każdego dnia - zgodnie ze złożoną ofertą. Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego w godzinach: 9-16.  

Wykonawca zapewnia przeszkolenie obejmujące kluczowe aspekty architektury 
BLADE/NAS/SAN/LAN w zakresie dostarczanego sprzętu i jego obsługi. 

Zakres przeszkolenia obejmie m.in. podłączenie sprzętu, uruchomienie, konfigurację oraz zbiór 
dobrych praktyk przy codziennej obsłudze. Każdy szkolony pracownik otrzyma dokumentację 
szkoleniową w języku polskim w wersji elektronicznej (w formie plików w formacie PDF oraz 
w formacie RTF lub DOCX) i papierowej (w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych 
egzemplarzy, w formie książek).  

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeszkoleniem. 



 

Przeszkolenie zostanie potwierdzone protokołem, który będzie zawierał: datę i miejsce 
przeszkolenia, listę uczestników oraz ewentualne uwagi. Zamawiający nie dopuszcza przeszkolenia 
zdalnego. 

3. Dokumentacja 
 

Razem z dostawą sprzętu i oprogramowania Wykonawca dostarczy dokumentację: 

1. Wymagania ogólne 

a) dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim; w języku angielskim dopuszczalna 
jest jedynie dokumentacja komponentów producentów zagranicznych, 

b) dokumentacja powinna być dostarczona: 

-w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, w formie 
książek, 

-w postaci elektronicznej – w formie plików w formacie PDF oraz w formacie RTF lub DOCX, 

c) dokumentacja dostosowana i opracowana w oparciu o parametry środowiska Zamawiającego. 

d) dokumentacja oprócz tytułu powinna posiadać oznaczenie wersji (wraz datą produkcji lub 
dostawy), 

2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna 

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawiera opis wszelkich cech, właściwości i 
funkcjonalności pozwalając na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację Systemu.  

W szczególności dokumentacja powinna zawierać: 

a) opis architektury fizycznej – wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich istotnych 
komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do 
poprawnej pracy zgodnie z wymaganiami wydajności funkcjonalności i bezpieczeństwa,  

b)  opis architektury logicznej – opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów, 

c) opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych itp. na poszczególne komponenty 
architektury odniesionych do zamówionych wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i 
bezpieczeństwa, 

d) procedury poprawnej eksploatacji, w tym procedury tworzenia kopii zapasowych oraz 
odtwarzania z kopii wszystkich komponentów, w tym procedury odtworzenia systemu po 
katastrofie (disaster recovery),  

e) procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz upgrade wszystkich 
komponentów, 

f) dokumentację (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności 
administracyjnych związanych z poprawną eksploatacją systemu informatycznego,  



 

g) konfigurację Systemu (konfiguracja musi obejmować wersję Systemu, pełen zestaw parametrów 
konfiguracyjnych Systemu wraz z opisem, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, 
położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów)  

h)  dokumentację parametryzacji – wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów 
systemu wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości, 

i)  w przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych 
(np. własne skrypty dostawcy systemu), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji.  

 

Dla przeprowadzonej instalacji i wdrożenia wymagane są następujące rodzaje dokumentacji: 

a) dokumentacja powykonawcza instalacji – zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności 
instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów Systemu oraz środowiska, w 
którym zainstalowano System,  

b) dokumentacja parametryzacji – wyszczególnienie wartości wszystkich ustawionych parametrów 
użytkowych zarówno samego Systemu, oprogramowania, systemu operacyjnego, oprogramowania 
narzędziowego oraz parametry sprzętu,  

c) dokumentacja rozruchowa – opisuje wszystkie istotne kroki (czynności) wykonane w celu 
pierwszego uruchomienia Systemu, w tym opis migracji/konwersji danych, testy uruchomieniowe, 

d) dokumentacja z przeprowadzonych testów – plan testów i protokoły z testów akceptacyjnych, 

e) dokumentacja szkolenia administratorów, 

 

Infrastruktura IT Zamawiającego: 

 

Zamawiający w swojej infrastrukturze posiada: 

-serwer typu Blade: IBM Flex 8721W9R - 1 szt. 

-serwery kasetowe: IBM Compute Node x240 8737TKC - 4 szt. 

-serwery kasetowe: Lenovo Compute Node x240 M5 9532AC1 - 4 szt. 

-IBM V7000, 

-oprogramowanie wirtualizacyjne: vSphere 6.5 Enterprise Plus, vCenter Server 6 Standard 

-przełączniki Juniper serii EX: 2200, 3300, 4200, 4500, 4550 

 

 


