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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  serwerów  i  macierzy  oraz  oprogramowania  i  licencji  do
wirtualizacji  serwerów i  tworzenia  kopii  zapasowych  maszyn  wirtualnych. Zakup obejmuje  dostawę  do
wskazanego  przez  zamawiającego  miejsca,  fabrycznie  nowych  urządzeń  i  oprogramowania,  zgodnie  z
przedstawionym zestawieniem i specyfikacją.

Lp Przedmiot zamówienia Ilość [kpl.]

1 Serwer 4

2 Macierz dyskowa 2

3 Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów 2

4 Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 
maszyn wirtualnych

2

5 Dodatkowe roczne wsparcie serwisowe dla 
dostarczanego oprogramowania do wirtualizacji 
serwerów – zamówienie opcjonalne

2

1. Wymagania ogólne dla urządzeń:

Wymagania
Globalne Urządzenia dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie

nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania oferty,
i  pochodzić  z  oficjalnego  kanału  dystrybucji  na  rynek  Polski  lub  Unii
Europejskiej  danego  producenta.  Spełnienie  powyższego  wymogu  zostanie
potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. 

Producent Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.
Normy Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą

równoważną.
Oznakowanie Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki

sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Dokumentacja Do  każdego  urządzenia  musi  być  dostarczony  komplet  standardowej

dokumentacji  dla  użytkownika  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej.
Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.

Certyfikaty Wszystkie  urządzenia  muszą  posiadać  Certyfikat  „B”  (dla  obudowy)  lub
oznakowanie CE produktu.

Współpraca z siecią 
energetyczną

Wszystkie  urządzenia  muszą  współpracować  z  siecią  energetyczną  o
parametrach : 230 V ±10% , 50 Hz.

Inne Dostarczony  sprzęt  będący  przedmiotem  umowy  musi  posiadać  wszystkie
niezbędne  podzespoły,  kable  i  inne  akcesoria  potrzebne  do  jego  montażu  w
szafie rack, wzajemnego połączenia i prawidłowej pracy. 
Urządzenia muszą znajdować się na liście referencyjnej urządzeń kompatybilnych
producenta  oprogramowania  wirtualizacyjnego.  Lista  referencyjna  musi  być
opublikowana i powszechnie dostępna na stronach www producenta.
Wszystkie urządzenia lub ich komponenty muszą mieć zainstalowane najnowsze
oprogramowanie układowe (firmware).
Z  dostarczonych  komponentów  Zamawiający  planuje  zbudować  dwa



niezależne  klastry  złożone  z  jednej  macierzy  dyskowej  i  dwóch serwerów
każdy.

2. Wymagania ogólne dla oprogramowania:

Wymagania
Globalne Oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji zamówienia musi  pochodzić

z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek Polski lub Unii Europejskiej danego
producenta. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone pisemnym
oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą.

Licencje Licencje  zgodne  z  modelem licencjonowania  producenta  oprogramowania  do
wirtualizacji/backupu  w  ilość  dopasowanej  do  dostarczanych  urządzeń,
zapewniającej pełne pokrycie sprzętowe

Dokumentacja Do oprogramowania musi  być  publiczne dostępna dokumentacja użytkownika
zamieszczona  na  stronie  www  producenta.  W  przeciwnym  wypadku
Zamawiający  wymaga  dostarczenia  kompletu  standardowej  dokumentacji  dla
użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumentacja w języku
polskim lub angielskim.

3. Serwer  – parametry minimalne:

Parametr Wymagania
Procesor: Minimum  dwa  procesory z  minimum  8  rdzeniami  każdy  o  bazowej

częstotliwości nie mniejszej niż 2,1 GHz z ilością pamięci  podręcznej L3 nie
mniejszej  niż  11  MB.  Procesory  do  zastosowań  serwerowych  obsługujące
technologię sprzętowej wirtualizacji i wielowątkowości. Obsługa minimum 16
watków.  Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark
wynik  co  najmniej  11900 punktów,  wynik  zaproponowanego procesora  musi
znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net.

Pamięć operacyjna 192  GB RAM DDR4  ECC z  możliwością  rozbudowy do  minimum  768GB.
Minimum  24  gniazda  na  moduły  pamięci  operacyjnej.  Maksymalna  zajętość
gniazd – 1/4 całości. Możliwość obsługi modułów RAM o pojemnościach  8GB,
16GB, 32GB.

Dysk twardy Dwie  karty  SD  pracujące  w  trybie  redundantnym  lub  dyski  SSD  mogące
pracować w RAID 1 (mirror) stanowiące przestrzeń rozruchową dla środowiska
wirtualizacji  o  pojemności   wystarczającej  do  instalacji  dostarczanego
hipernadzorcy  (wraz  z  niezbędnymi  komponentami  programowymi)  lecz  nie
mniejszej niż 32GB na nośnik;

Kontroler Karty HBA 12Gb/s SAS umożliwiające dwuścieżkowe podłączenie serwera do
dostarczanej macierzy dyskowej, zapewniające pełną redundancję połączenia;

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną karta graficzna
Interfejsy sieciowe Minimum  6  portów  Gigabit  Ethernet  w  tym  conajmniej  4  zainstalowane

bezpośrednio na płycie głównej.
Porty Min. 2 porty USB w wersji minimum 3.0, port VGA 
Sloty Skonfigurowany  wg  specyfikacji  serwer  musi  posiadać  możliwość  instalacji

conajmniej dwóch dodatkowych kart rozszeń PCIe
Niezawodność Krytyczne komponenty serwera takie jak np.: kontroler, wentylatory,  zasilacze

muszą  być  redundantne,  tak  aby  awaria  pojedynczego  elementu  nie
uniemożliwiała funkcjonowania całego systemu.

Zasilacz Dwa  zasilacze  redundantne  HotPlug.  Serwer  musi  mieć  możliwość
jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z
nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego
wydajności lub utraty danych.



Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie
rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i możliwością wysuwania do
celów serwisowych. 

Wsparcie dla systemów 
wirtualizacyjnych

Minimum Vmware vSphere 6.7 oraz Microsoft Windows Server 2012, 2016

Wsparcie dla systemu 
zarządzania i obsługi 
technicznej

Dedykowany port RJ45 do zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania
pracy serwera.

Gwarancja Minimum 36 miesięcy z czasem reakcji na następny dzień roboczy.
Zamawiający  nie  ponosi  żadnych  dodatkowych  kosztów  wynikających  z
realizacji  umowy  gwarancyjnej.  W  okresie  gwarancji,  w  przypadku  awarii
nośnika  danych,  będzie  on  wymieniony  przez  gwaranta  na  nowy  bez
konieczności  zwrotu  uszkodzonego  i  dokonywania  ekspertyzy  poza  siedzibą
Zamawiającego.  Uszkodzone  nośniki  danych  przejdą  na  własność
Zamawiającego.

4. Macierz dyskowa – parametry minimalne

Parametr Wymagania
Kontrolery: Macierz  musi  być  wyposażona  w  dwa  kontrolery  SAS  12Gb/s.  Każdy  z

kontrolerów  musi  posiadać  conajmniej  4  porty  12Gb/s  oraz  minimum  4GB
pamięci podręcznej z podtrzymaniem bateryjnym. Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10.
Możliwość obsługi minimum 3 hostów w trybie konfiguracji High Availability.

Dyski twarde Macierz  musi  być  wyposażona  w 20  dysków SAS  Hot-Plug,  12Gb/s  10K o
pojemności min. 1TB każdy oraz mieć możliwość obsługi dysków 7.2K NLSAS,
10K SAS, 15K SAS, SSD SAS

Zasilacz Minimum  2  zasilacze  redundantne  HotPlug.  Macierz  musi  mieć  możliwość
jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z
nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego
wydajności lub utraty danych.

Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie
rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i możliwością wysuwania do
celów serwisowych; Obudowa musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej
24 dysków 2.5”.

Rozbudowa Możliwośc  rozbudowy  macierzy  poprzez  dodatkowe  półki  dyskowe  do
minimum 64 dysków

Niezawodność Krytyczne  komponenty  macierzy  takie  jak  np.:  kontrolery  dyskowe,  pamięć
cache,   wentylatory,  zasilacze  muszą  być  redundantne,  tak  aby  awaria
pojedynczego elementu nie uniemożliwiała funkcjonowania całego systemu.

Aktualizacje 
mikrokodu

Macierz  musi  umożliwiać  wykonywanie  aktualizacji  mikrokodu  macierzy  w
trybie  online  bez  przerywania  dostępu  do  zasobów  dyskowych  macierzy  i
przerywania pracy aplikacji.

Oprogramowanie 
zarządzające

Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI.
Oprogramowanie  musi  pozwalać  na  konfigurację  macierzy  i  zarządzanie  w
ramach  jednego  interfejsu  oraz  posiadać  funkcjonalność  powiadamiania  o
ewentualnych problemach.

Wsparcie dla systemów 
wirtualizacyjnych

Vmware vSphere ESXi 6,7, Microsoft Windows Server 2012, 2016 

Wsparcie dla systemu 
zarządzania i obsługi 
technicznej

Dedykowany port RJ45 do zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania.

Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE
Gwarancja Minimum 36 miesięcy z czasem reakcji na następny dzień roboczy.

Zamawiający  nie  ponosi  żadnych  dodatkowych  kosztów  wynikających  z



realizacji  umowy  gwarancyjnej.  W  okresie  gwarancji,  w  przypadku  awarii
nośnika  danych,  będzie  on  wymieniony  przez  gwaranta  na  nowy  bez
konieczności  zwrotu  uszkodzonego  i  dokonywania  ekspertyzy  poza  siedzibą
Zamawiającego.  Uszkodzone  nośniki  danych  przejdą  na  własność
Zamawiającego.

5. Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów:

Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 
processors per host) w najnowszej  wersji wraz z usługą producenta w zakresie wsparcia na poziomie Basic 
Support and Subscription  na okres 1 roku.

Zamawiający posiada obecnie 2 licencje VMware vSphere 5.0 Essentials Plus Kit for 3 hosts.  

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne, które posiada funkcjonalność co najmniej jak 
oprogramowanie wyspecyfikowane oraz spełniające następujące wymagania:

1. Oprogramowanie musi umożliwiać migrację oraz bezproblemową pracę maszyn wirtualnych,  
którymi obecnie administruje Zamawiający1 w środowisku vSphere 5.0.

2. Oprogramowanie wirtualizacyjne instalowane bezpośrednio na serwerze fizycznym bez 
konieczności instalowania innego systemu operacyjnego.

3. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami 
wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na wielu serwerach fizycznych:

 globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych
 natywne uruchomienie i praca konsoli w systemach Windows i Linux
 wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla 

maszyn wirtualnych
 widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych. Mapy Infrastruktury
 możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych
 możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych
 funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Windows
 tworzenie obrazów maszyn wirtualnych
 klonowanie maszyn wirtualnych
 wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshoot) w każdym momencie pracy maszyny 

wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii

4. Możliwość automatycznego uruchomienia maszyn wirtualnych hosta na innym w przypadku jego 
uszkodzenia.

5. Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NAS, SAN, iSCSI.
6. Możliwość wykonywania wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do 

określonego miejsca instalacji.
7. Możliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury.
8. Możliwość przenoszenia działających maszyn wirtualnych z jednego fizycznego serwera na inny.
9. Potwierdzone przez producenta oprogramowania oficjalne wsparcie dla następujących systemów 

operacyjnych: Debian Linux 6 i nowsze, Windows Serwer 2012 i nowsze, FreeBSD 6.0 i nowsze, 
Linux CentOS 5 i nowsze, Ferdora Linux 8 i nowsze.

10. Wsparcie dla systemów 32- i 64-bitowych.
11. Możliwość pracy maszyn wirtualnych zarówno w konfiguracji jedno,  jak i wieloprocesorowej (od 1 

do min. 10 procesorów wirtualnych).
12. Oprogramowanie do centralnego zarządzania i monitorowania infrastruktury wirtualnych maszyn.
13. Przenaszalność licencji wirtualnych, pomiędzy serwerami różnych producentów.
14. Zapewnione wsparcie techniczne producenta oprogramowania w wyspecyfikowanym zakresie.
15. Oprogramowanie musi zapewniać prawidłową współpracę  z  dostarczanymi serwerami i macierzą 

dyskową.
16. Oprogramowanie musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z dostarczanym oprogramowaniem do 

tworzenia kopii zapasowych.
17. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga autoryzowanego 



przez producenta oprogramowania szkolenia z administrowania zaoferowanym rozwiązaniem dla 
dwóch administratorów Zamawiającego. 

6. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych w dostarczanym środowisku 

wirtualizacyjnym:  

Licencja na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych NAKIVO Backup & Replication w najnowszej 

wersji, zgodnej z oferowanym oprogramowaniem do wirtualizacji.

Zamawiający posiada obecnie 2 szt. serwerów NAS DS1517+ oraz 2szt. Serwerów NAS RS812+.

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne, które posiada funkcjonalność co najmniej jak 

oprogramowanie wyspecyfikowane oraz spełniające następujące wymagania:

1. Oprogramowanie  musi  być  dostępne  w  formie  prekonfigurowanej  maszyny  wirtualnej  (Virtual

Appliance)  dostarczanej  przez  producenta  oprogramowania,  możliwej  do  zainstalowania  w

dostarczanym  środowisku  wirtualnym,  a  także  mieć  możliwość  instalacji  na  posiadanych  przez

Zamawiającego  serwerach  NAS  firmy  Synology.  Oprogramowanie  musi  posiadać  możliwość

instalacji na systemach operacyjnych Windows Serwer 2016 lub 2012 oraz systemach Linux.

2. Wsparcie dla najnowszych wersji systemów wirtualizacji VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V.

3. Szyfrowanie transmisji danych za pomocą klucza AES-256bit

4. Możliwość automatycznej weryfikacja po każdej wykonanej kopii zapasowej.

5. Zmniejszenie  obciążenie sieciowego przy transmisji  backupu poprzez kompresję  /  optymalizację

ruchu sieciowego.

6. Możliwość odzyskiwania  całych  maszyn  wirtualnych,  pojedynczych  plików, obiektów MSSQL i

MAD.

7. Możliwość  wykonywania  testów  kopi  zapasowych  z  wygenerowaniem  raportu  poprawności

odzyskania maszyn wirtualnych. Oprogramowanie musi potrafić uruchomić maszynę z wykonanej

kopii zapasowej i dostarczyć raport potwierdzający uruchomienie się systemu operacyjnego.

6.  Dodatkowe  roczne  wsparcie  serwisowe  dla  dostarczanego  oprogramowania  do  wirtualizacji

serwerów:  

1. Poprzez dodatkowe roczne wsparcie należy rozumieć rozszerzenie o kolejnych 12 miesięcy usługi

wsparcia technicznego, określonej w ust. 5 Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów tak, aby

łączny czas wsparcia wynosił 24 miesiące.

2. Dostęp do serwisu wsparcia producenta 12h x 5dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

3. Dostępność poprzez Internet i telefon.

4. Nie limitowana liczba zgłoszeń.

5. Dostęp przez Internet do dokumentacji i not technicznych, baz wiedzy oraz forów dyskusyjnych.

6. Możliwość  aktualizacji  oprogramowania  wirtualizacyjnego  do  najnowszej  wersji  dostępnej  w

okresie wsparcia.


