Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do Zapytania Ofertowego nr
ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
1

ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

Spis treści
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) ................... Error! Bookmark not defined.
I.

Wymagania ogólne związane z dokumentem OPZ ............................................................................................... 3

II.

Wymagania ogólne dotyczące dostarczanego sprzętu .......................................................................................... 3

III.

Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia ............................................................................................................. 3

IV.

Etapy projektu i termin realizacji ........................................................................................................................... 4

V.

Dostawa sprzętu komputerowego......................................................................................................................... 5
1.

Macierz dyskowa - 1szt. .......................................................................................................5

2.

Serwery - 4szt......................................................................................................................7

3.

Switche - 2szt. ................................................................................................................... 14

4.

Szafa rack wraz z osprzętem - 1szt. ................................................................................... 18

5.

UPS - 1szt. ........................................................................................................................ 19

6.

Serwer zarządzania - 1szt.................................................................................................. 19

7.

System ochrony danych (backupu) – 1komplet. ................................................................. 26

8.

Systemy operacyjne – 1 komplet. ................................................................................... 30

9.

Silnik bazodanowy – 1 komplet....................................................................................... 31

10.
VI.

Notebook - 17szt. ........................................................................................................... 31

Świadczenie usług gwarancyjnych, serwisu w zakresie sprzętu oraz dostarczanych systemów informatycznych .. 35

ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sprzętu
informatycznego z oprogramowaniem a także przeszkolenie 4 osób w zakresie obsługi
administracyjnej wdrożonych systemów teleinformatycznych według wymagań określonych w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
I.

Wymagania ogólne związane z dokumentem OPZ

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są
zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek
zadać pytanie przed złożeniem oferty.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w ofercie wszystkie elementy niezbędne do realizacji
założeń funkcjonalnych przedmiotu zamówienia.
II.
•
•
•
•
•

•
•

•
•

III.

Wymagania ogólne dotyczące dostarczanego sprzętu
całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału
sprzedaży producenta,
całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowa
(wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), wcześniej nieużywana,
urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
do każdego urządzania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej,
do każdego urządzania musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody
zasilające, przewody sygnałowe, itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia
w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego,
wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE,
wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V
± 10%, 50 Hz. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
integralnego zasilacza współpracującego z siecią elektryczną o parametrach 230 V ± 10%,
50 Hz zasilającego urządzenie,
wymagane jest, aby dostarczany produkt posiadał pojedynczy punkt wsparcia technicznego
u producenta,
specyfikacja sprzętu serwerowego i sieciowego określa minimalne wymagania
Zamawiającego odnośnie parametrów sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany dobrać sprzęt
o takich parametrach technicznych, nie gorszych niż podane przez Zamawiającego, które
zagwarantują niezakłóconą pracę z systemem dla nominalnej liczby jednoczesnych
użytkowników, przy wykorzystaniu pełnej funkcjonalności systemu.
Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia

W ramy usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności:
•
•
•

•

wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych elementów i systemów,
konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania,
konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego oraz
urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w zakresie konfiguracji punktów dystrybucyjnych i
centralnego punktu sieci komputerowej (serwerowni) celem zwiększenia niezawodności pracy
sieci komputerowej
instalacja baz danych i przeniesienie danych z baz danych aktualnie posiadanych przez
Zamawiającego systemów tj. SIMPLE ERP i SIMPLE EDU
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•

Wykonawca przeniesie dane i systemy SIMPLE ERP i SIMPLE EDU z posiadanych przez
Zamawiającego serwerów na dostarczane środowisko na własny koszt.
Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania kompletnego, tj. zawierającego
wszystkie składniki wymagane do jego zainstalowania, wdrożenia i eksploatacji - w tym
systemy operacyjne serwerów i stacji roboczych,
Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy wykaz dokumentów, których oczekuje od
Zamawiającego do przeprowadzenia wdrożenia,
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
o wydania dokumentacji przynajmniej w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym jej
łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być
zgodna z dostarczanymi wersjami systemów
o dostarczenia dokładnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
poszczególnych części składowych systemu i spójności odtwarzanych danych.
Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy próby wykonania kopii bezpieczeństwa i
odzyskania z kopii systemu zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę procedurami.
Pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez
Wykonawcę ostatecznego odbioru.
Wykonawca musi przekazać niezbędną wiedzę w zakresie poprawnego użytkowania
dostarczanych elementów w obrębie poszczególnych jego składników w zakresie
funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania. Zakres szkoleń musi obejmować
praktyczną obsługę wszystkich dostarczanych funkcjonalności. Szkolenia będą musiały być
przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego
instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego,
tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00 - 15.00. Zamawiający dopuszcza
wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego
akceptacji.
Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający wykona audyt
wdrożonego środowiska w zakresie obejmującym w szczególności:
o poprawność działania przenoszonych systemów SIMPLE ERP i SIMPLE EDU na nowe
serwery
o Poprawność i zgodność z rzeczywistością dostarczonej dokumentacji
o Testy działania procedur backupu i ochrony danych wraz z odtwarzaniem danych
o Poprawność działania mechanizmów wysokiej dostępności i zabezpieczeń
Po pozytywnym zakończeniu testów końcowych, pozytywnym wyniku audytu i po dostarczeniu
dokumentacji powykonawczej zostanie sporządzony końcowy protokół całościowy odbioru
przedmiotu zamówienia.

•

•
•

•

•

•

•

IV.

Etapy projektu i termin realizacji
Et
ap
I

II

III

Zakres prac

Dostawa sprzętu

Termin zakończenia etapu
Do 45 dni od podpisania
umowy

Dostawę i instalacje systemów operacyjnych i bazy danych na
Do 45 dni od podpisania
potrzeby Systemu, a także instalacje licencji na oprogramowanie
umowy
Wdrożenie środowiska
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Do 60 dni od podpisania
umowy
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Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia.

V.

Dostawa sprzętu komputerowego
1. Macierz dyskowa - 1szt.

Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Obudowa



Kontrolery



Cache



Dyski



Oprogramowanie/
Funkcjonalności



1

2

3

4

5
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Parametry oferowane

Do instalacji w standardowej szafie RACK
19” rozwiązanie może zajmować

maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje
24 dysków 2.5”.
Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie
active-active posiadające łącznie minimum

osiem portów iSCSI 10Gb SFP+ wraz z
wkładkami 10Gb SFP+.
8GB na kontroler, pamięć cache zapisu
mirrorowana między kontrolerami,

podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h
w razie awarii.
Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug SAS
12Gb o pojemności 1.2TB SAS 10k RPM
oraz 12 dysków Hot-Plug 15k o
pojemności 900GB SAS 12Gb/s,

możliwość rozbudowy przez dokładanie
kolejnych dysków/półek dyskowych do
łącznie minimum 267 dysków. Możliwość
mieszania typów dysków w obrębie
macierzy oraz pojedynczej półki.
Zarządzanie macierzą poprzez minimum
przeglądarkę internetową, GUI oparte o
HTML5. Powiadamianie mailem o awarii,
umożliwiające maskowanie i mapowanie
dysków. Macierz powinna zostać
dostarczona z licencją umożliwiającą
utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz

1024 kopii migawkowych na całą m
Licencja zaoferowanej macierzy powinna
umożliwiać podłączanie minimum 8
hostów bez konieczności zakupu
dodatkowych licencji.
Konieczne jest posiadanie
automatycznego, bez interwencji
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6

Wsparcie dla
systemów
operacyjnych



Bezpieczeństwo



7




8

Warunki gwarancji
dla macierzy
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człowieka, rozkładania danych między
dyskami poszczególnych typów (tzw. autotiering). Dane muszą być automatycznie
przemieszczane między rożnymi typami
dysków.
Możliwość wykorzystania dysków SSD
jako cache macierzy, możliwość
rozbudowy pamięci cache do min. 4TB
poprzez dyski SSD.
Macierz musi posiadać funkcjonalność
zdalnej replikacji danych do macierzy tej
samej rodziny w trybie asynchronicznym.
Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016, Red Hat Enterprise Linux
(RHEL), SLES, Vmware ESXi.

o

Ciągła praca obu kontrolerów nawet w
przypadku zaniku jednej z faz zasilania.

Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID
redundantne.
Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do
następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w
trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską
linię telefoniczną producenta.
Zamawiający wymaga od podmiotu
realizującego serwis lub producenta
sprzętu dołączenia do oferty
oświadczenia, że w przypadku
wystąpienia awarii dysku twardego w
urządzeniu objętym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2008 na świadczenie usług

serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta urządzeń – dokumenty
potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty
oświadczenia Producenta potwierdzając,
że Serwis urządzeń będzie realizowany
bezpośrednio przez Producenta i/lub we
współpracy z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez
producenta do 7 lat.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji
poprzez stronę producenta podając
unikatowy numer urządzenia, oraz
pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz
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9
10

Dokumentacja
użytkownika
Certyfikaty




sterowników nawet w przypadku
wygaśnięcia gwarancji macierzy.
Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny
być możliwe na miejscu.
Dostawca ponosi koszty napraw
gwarancyjnych, włączając w to koszt
części I transportu.
W czasie obowiązywania gwarancji
dostawca zobowiązany jest do
udostępnienia Zamawiającemu nowych
wersji BIOS, firmware i sterowników (na
płytach CD lub stronach internetowych).
Zamawiający wymaga dokumentacji w

języku polskim lub angielskim
Macierz musi być wyprodukowany zgodnie

z normą ISO 9001:2008.

2. Serwery - 4szt.
Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
Obudowa

Wymagania minimalne


1

Płyta główna



2

3

Chipset
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Obudowa Rack o wysokości max 2U z
możliwością instalacji do 8 dysków 2,5”
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych
szyn umożliwiających montaż w szafie
rack i wysuwanie serwera do celów
serwisowych oraz organizatorem do kabli.
Obudowa musi mieć możliwość
wyposażenia w kartę umożliwiającą
dostęp bezpośredni poprzez urządzenia
mobilne - serwer musi posiadać
możliwość konfiguracji oraz monitoringu
najważniejszych komponentów serwera
przy użyciu dedykowanej aplikacji
mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy
użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/
WIFI.
Płyta główna z możliwością
zainstalowania do dwóch procesorów.
Płyta główna musi być zaprojektowana
przez producenta serwera i oznaczona
jego znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora

Parametry oferowane
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Procesor



4

RAM



5

6

7

Funkcjonalność
pamięci RAM



Gniazda PCI



Interfejsy
sieciowe/FC/SAS





8


Dyski twarde




9
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do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowane dwa procesory
ośmiordzeniowe x86, dedykowane do
pracy z zaoferowanym serwerem
osiągające w teście Passmark CPU Mark
wynik min. 13 116 dostępny na stronie
www.cpubenchmark.net.
256GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na
płycie głównej powinny znajdować się
minimum 16 slotów przeznaczonych do
rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna
obsługiwać do min. 3TB pamięci RAM.
Memory Rank Sparing, Memory Mirror,
Failed DIMM isolation, Memory Address
Parity Protection, Memory Thermal
Throttling
Min. 8 slotów generacji 3, w tym min. 2
sloty o prędkości x16.
Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb
Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze
złączami w standardzie SWbudowane
dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT oraz dwa interfejsy
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w
standardzie SFP+.
Możliwość instalacji wymiennie modułów
udostępniających:
o cztery interfejsy sieciowe 1Gb
Ethernet w standardzie BaseT
o dwa interfejsy sieciowe 1Gb
Ethernet w standardzie BaseT
oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb
Ethernet ze złączami w
standardzie BaseT.
o cztery interfejsy sieciowe 10Gb
Ethernet w standardzie BaseT.
o dwa interfejsy sieciowe 25Gb
Ethernet ze złączami SFP28.
Należy dostarczyć również dwie wkładki
SFP+ SR.FP+.
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS,
SSD, NVMe.
Zainstalowane min. 2 dyski 600GB SAS,
2,5“ HotPlug 12Gb/s.
Możliwość zainstalowania dedykowanego
modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposażonego w nośniki typu flash o
pojemności min. 16GB, z możliwością
konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji
pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS
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Napęd optyczny
Kontroler RAID




11

Wbudowane porty



12
Video



13
14
15

Wentylatory
Zasilacze
Bezpieczeństwo

16

Diagnostyka








17

Karta Zarządzania
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serwera, rozwiązanie nie może
powodować zmniejszenia ilości wnęk na
dyski twarde.
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2
SATA o pojemności min. 480GB oraz
możliwość konfiguracji w RAID 1.
brak
Sprzętowy kontroler dyskowy SAS
12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10,
50, 60 wyposażony w minimum 2GB
pamięci cache z zapisem na nieulotną
pamięć w przypadku awarii zasilania.
Wsparcie dla dysków SED.
5xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty
USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na
tylnym), min. 1 port RS232
Zintegrowana karta graficzna
umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości
min. 1280x1024
Redundantne
Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy.
Zintegrowany moduł TPM.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą
Panel LCD umieszczony na froncie
obudowy, umożliwiający wyświetlenie
informacji o stanie procesora, pamięci,
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.
Niezależna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego
posiadająca dedykowane port RJ-45
Gigabit Ethernet umożliwiająca:
o zdalny dostęp do graficznego
interfejsu Web karty zarządzającej
o szyfrowane połączenie (TLS) oraz
autentykacje i autoryzację
użytkownika
o możliwość podmontowania
zdalnych wirtualnych napędów
o wirtualną konsolę z dostępem do
myszy, klawiatury
o wsparcie dla IPv6
o wsparcie dla SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, SSH
o możliwość zdalnego
monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru prądu przez
serwer, dane historyczne powinny
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być dostępne przez min. 7 dni
wstecz.
o możliwość zdalnego ustawienia
limitu poboru prądu przez
konkretny serwer
o integracja z Active Directory
o możliwość obsługi przez ośmiu
administratorów jednocześnie
o Wsparcie dla automatycznej
rejestracji DNS
o wsparcie dla LLDP
o wysyłanie do administratora maila
z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzętowej
o możliwość podłączenia lokalnego
poprzez złącze RS-232.
o możliwość zarządzania
bezpośredniego poprzez złącze
microUSB umieszczone na froncie
obudowy.
o Monitorowanie zużycia dysków
SSD
o możliwość monitorowania z jednej
konsoli min. 100 serwerami
fizycznymi,
o Automatyczne zgłaszanie alertów
do centrum serwisowego
producenta
o Automatyczne update firmware
dla wszystkich komponentów
serwera
o Możliwość przywrócenia
poprzednich wersji firmware
o Możliwość eksportu
eksportu/importu konfiguracji
(ustawienie karty zarządzającej,
BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz
konfiguracji kontrolera RAID)
serwera do pliku XML lub JSON
o Możliwość zaimportowania
ustawień, poprzez bezpośrednie
podłączenie plików
konfiguracyjnych
o Automatyczne tworzenie kopii
ustawień serwera w oparciu o
harmonogram
Dodatkowe oprogramowanie
umożliwiające zarządzanie poprzez sieć,
spełniające minimalne wymagania:
o Wsparcie dla serwerów, urządzeń
sieciowych oraz pamięci
masowych
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integracja z Active Directory
Możliwość zarządzania
dostarczonymi serwerami bez
udziału dedykowanego agenta
Wsparcie dla protokołów SNMP,
IPMI, Linux SSH, Redfish
Możliwość uruchamiania procesu
wykrywania urządzeń w oparciu o
harmonogram
Szczegółowy opis wykrytych
systemów oraz ich komponentów
Możliwość eksportu raportu do
CSV, HTML, XLS, PDF
Możliwość tworzenia własnych
raportów w oparciu o wszystkie
informacje zawarte w inwentarzu.
Grupowanie urządzeń w oparciu o
kryteria użytkownika
Tworzenie automatycznie grup
urządzeń w oparciu o dowolny
element konfiguracji serwera np.
Nazwa, lokalizacja, system
operacyjny, obsadzenie slotów
PCIe, pozostałego czasu
gwarancji
Możliwość uruchamiania narzędzi
zarządzających w poszczególnych
urządzeniach
Szybki podgląd stanu środowiska
Podsumowanie stanu dla każdego
urządzenia
Szczegółowy status
urządzenia/elementu/komponentu
Generowanie alertów przy
zmianie stanu urządzenia.
Filtry raportów umożliwiające
podgląd najważniejszych zdarzeń
Integracja z service desk
producenta dostarczonej
platformy sprzętowej
Możliwość przejęcia zdalnego
pulpitu
Możliwość podmontowania
wirtualnego napędu
Kreator umożliwiający
dostosowanie akcji dla wybranych
alertów
Możliwość importu plików MIB
Przesyłanie alertów „as-is” do
innych konsol firm trzecich
Możliwość definiowania ról
administratorów
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Możliwość zdalnej aktualizacji
oprogramowania wewnętrznego
serwerów
Aktualizacja oparta o wybranie
źródła bibliotek (lokalna, on-line
producenta oferowanego
rozwiązania)
Możliwość instalacji
oprogramowania wewnętrznego
bez potrzeby instalacji agenta
Możliwość automatycznego
generowania i zgłaszania
incydentów awarii bezpośrednio
do centrum serwisowego
producenta serwerów
Moduł raportujący pozwalający na
wygenerowanie następujących
informacji: nr seryjne sprzętu,
konfiguracja poszczególnych
urządzeń, wersje oprogramowania
wewnętrznego, obsadzenie slotów
PCI i gniazd pamięci, informację o
maszynach wirtualnych, aktualne
informacje o stanie i poziomie
gwarancji, adresy IP kart
sieciowych, występujących
alertów, MAC adresów kart
sieciowych, stanie
poszczególnych komponentów
serwera.
Możliwość tworzenia sprzętowej
konfiguracji bazowej i na jej
podstawie weryfikacji środowiska
w celu wykrycia rozbieżności.
Wdrażanie serwerów, rozwiązań
modularnych oraz przełączników
sieciowych w oparciu o profile
Możliwość migracji ustawień
serwera wraz z wirtualnymi
adresami sieciowymi (MAC,
WWN, IQN) między urządzeniami.
Tworzenie gotowych paczek
informacji umożliwiających
zdiagnozowanie awarii urządzenia
przez serwis producenta.
Zdalne uruchamianie diagnostyki
serwera.
Dedykowana aplikacja na
urządzenia mobilne integrująca
się z wyżej opisanymi
oprogramowaniem
zarządzającym.
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Warunki gwarancji
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Dokumentacja
użytkownika
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Oprogramowanie dostarczane
jako wirtualny appliance dla KVM,
ESXi i Hyper-V.
o Karta wyposażona we
wbudowaną wewnętrzną pamięć
SD lub USB o pojemności 16GB
do przechowywania sterowników i
firmware'ów komponentów
serwera, umożliwiająca szybką
instalację wspieranych systemów
operacyjnych.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie
z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na
liście Windows Server Catalog i posiadać
status „Certified for Windows” dla
systemów Microsoft Windows 2012 R2,
Microsoft Windows 2016, Microsoft
Windows 2019..
Pięć lat gwarancji producenta z czasem
reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia, możliwość
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną
producenta.
Zamawiający wymaga od podmiotu
realizującego serwis lub producenta
sprzętu dołączenia do oferty
oświadczenia, że w przypadku
wystąpienia awarii dysku twardego w
urządzeniu objętym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2008 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta urządzeń – dokumenty
potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty
oświadczenia Producenta potwierdzając,
że Serwis urządzeń będzie realizowany
bezpośrednio przez Producenta i/lub we
współpracy z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Producenta.
Zamawiający wymaga dokumentacji w
języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub
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jego przedstawiciela.
3. Switche - 2szt.
Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
1

Wymagania minimalne

Obudowa



Porty





2



Wydajność









3




Funkcjonalność





4
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Do montażu w szafie Rack 19", o
wysokości nie wiecej niż 1U.
Min 48 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+, 2
porty 40GbE QSFP+
Zainstalowany moduł dodatkowy – 4 porty
10GbE BaseT
Moduły muszą byc modułami typu hotswap
1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie
poprzez konsolę,
1 port Ethernet RJ45 dedykowany do
zarządzania Out-Of-Band
1 port USB
Obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci
Stakowalny do minimum 10 urządzeń w
stosie portami 40GbE lub 10GbE (min
160Gbps)
Forwarding Rate min. 950 Mpps
Switching fabric min. 1280 Gbps
Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000
wpisów IPv4, 4 000 wpisów IPv6
Pamięć MAC adresów min. 130 000
ACL – minimum 100 list, minimum 1000
reguł na ACL, min 3000 reguł na
wszystkie ACL
Bufor pamięci dla pakietów minimum 9 MB
Pamięć procesora minimum 2 GB
Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej
agregacji portów umożliwiającą:
- terminowanie pojedynczej wiązki
EtherChannel/LACP wyprowadzonej z
urządzenia zewnętrznego (serwera,
przełącznika) na 2 niezależnych
opisywanych urządzeniach
- budowę topologii sieci bez pętli z pełnym
wykorzystaniem agregowanych łączy
- umożliwiać wysokodostępny mechanizm
kontroli dla 2 niezależnych opisywanych
urządzeń

Parametry oferowane
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Zgodność z
protokołami
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Możliwość obsługi modułów QSFP+
40GE-SR4
Możliwość obsługi kabli DAC 40GbE i
10GbE (Direct Attached Cable) min
długości:: min. 0,5 - 7 m
Możliwość obsługi kabli rozszywających
DAC (Direct Attached Cable) 1 x 40GbE
na 4 x 10GbE min długości: min. 0,5 - 7 m
Musi posiadać redundantne min 2
zasilacze AC
Redundantne min wiatraki
Chłodzenie przełącznika od portów Eth w
kierunku zasilaczy (od przodu do tyłu
urządzenia)
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) minimum 128 grup do 8 portów na grupę
IEEE 802.1D Spanning Tree, GARP i
GVRP
IEEE 802.1p Traffic Prioritization
IEEE 802.1Q VLAN Trunking
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
Protocol
IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree
Protocol
IEEE 802.1t IEEE802.1D maintenance
IEEE 802.1v VLAN Classification by
Protocol & Port
IEEE 802.1x Port Based Network Access
Control
IEEE 802.3ac Frame extension for VLAN
tags
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3I
IEEE 802.1v VLAN Classification by
Protocol & Port
IEEE 802.1ab LLDP
Obsługa routingu, min.:
o - RIP v1/2;
o - OSPF v1/2/3
o - VRRP
o - Policy Based Routing
o - Graceful Restart
o - BGP
Obsługa multicastu, min.:
o - IGMP v1/2/3;
o - IGMP Snooping Querier
o - MLDv2
o - PIM-DM
o - PIM-SM
o - DHCP
o - IGMP Proxy
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Zarządzanie i
bezpieczeństwo
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Połączenie szyfrowane: SSL/SSH,
Autentykacja dostępu do przełącznika w
oparciu o Radius lub TACACS+
Listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4
Listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla
fizycznego portu, łącza zagregowanego
LAG i VLAN
Obsługa RMON,
Obsługa SNMP v2 i v3,
Obsługa sFlow,
Możliwość przechowywania dwóch wersji
oprogramowania na przełączniku,
Obsługa DHCP Server i Relay Agent,
Obsługa 802.1x w tym:
o - MAC-based authentication
o - MAC authentication bypass
o - Guest VLAN
Zarządzenie przez CLI i przez
przeglądarkę internetową,
Radius
Radius Accounting
RADIUS Tunnel Authentication
DHCP options oraz BOOTP vendor
extensions
Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) klient
Bootstrap Protocol
DNS Client
Form-based File Upload in HTML
Simple Network Time Protocol (SNTP)
Wsparcie dla IPv6
TLS protocol, version 1.0
PPP Extensible Authentication Protocol,
EAP
Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
BSD Syslog Protocol
Port mirroring
Wsparcie dla ramek typu Jumbo 9,000
bajtów
Broadcast storm control
Możliwośc wgrywania oprogramowania
przez USB
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Rev.
2
Honorowanie wartości 802.1p oraz IP
DSCP
Wsparcie kolejkowania Strict priority oraz
algorytmu weighted round robin (WRR)
wsparcie dla VLAN ID w ilości 4096
Private VLAN
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Warunki pracy






7

Certyfikaty i
standardy
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Warunki gwarancji 
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Guest VLAN
Locked Port
Wydajność pracy zasilaczy na poziomie
min. 80%
Temperatura pracy w zakresie od 0 do 45
stopni celsjusza
Maksymalny pobór mocy 170W
Wilgotność dla trybu pracy 85%
Zamawiający wymaga, aby oferowany
przełącznik:
- został wyprodukowany zgodnie z normą
ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty
załączyć do oferty)
- posiadał deklarację CE (dokument
załączyć do oferty)
- jest zgodny z standardem RoHS
(oświadczenie producenta lub
przedstawiciela producenta załączyć do
oferty)
Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzętu, z czasem reakcji
następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w
trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską
linię telefoniczną producenta.
Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime
warranty) obejmująca:
- przełącznik
- zasilacze i wiatraki
- moduły SFP, SFP+ i QSFP+
- bezterminowy dostęp do nowych wersji
oprogramowania
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4. Szafa rack wraz z osprzętem - 1szt.
Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
1

Wymagania minimalne

Obudowa

Parametry techniczne 


2




3

Warunki gwarancji



KVM







4
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Szafa Rack o wysokości 42U
Ciężar (obciążenie statyczne) min. 1360
kg
Wymiary (WxDxH) 75cm x 120cm x 199
cm
Przednie i tylnie drzwi szafy muszą
umożliwić wymianę powietrza
Boki szafy pełne z możliwością
demontażu
Szafa musi zostać objęta min. 3-letnią
gwarancją.
Obudowa Max. 1U do montażu w szafie
rack
Porty konsoli:
PS/2
USB
HDB-15 (D-SUB)
Slot na moduł IP
Min. LCD 19”, 1920 x 1080
Funkcjonalność
Kontrolowanie do 8 komputerów za
pomocą jednej konsoli
Obsługa zewnętrznej myszy USB
Możliwość uchylania monitora do
min. 120 stopni w celu dobrania
najlepszego kąta patrzenia
Wyposażenie
1 x przewód zasilający
1 x zestaw do montażu w szafir rack
8 x Przewód-adapter KVM USB
Funkcje
automatyczne skanowanie w celu
monitorowania podłączonego komputera
dostęp do urządzenia
zabezpieczony hasłem
możliwość łączenie w kaskadę
Gwarancja 24 miesiące z czasem reakcji
w następnym dniu roboczym

Parametry oferowane
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5. UPS - 1szt.
Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
1

Wymagania minimalne

Obudowa



Moc







2



Gwarancja



3

Obudowa o wysokości maksymalnie 3U
przystosowana do montażu w szafie Rack
Moc min. 3000VA
Wykonany w technologii Online
Min. 8 złącz C13
Min. 2 złącza C19
Panel LCD informujacy o statusie
zasilacza.
Zarządzanie zasilaczem poprzez sieć.
Karta zarządzająca z możliwością
monitoringu
Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzętu, możliwość zgłaszania
awarii poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta.

Parametry oferowane






6. Serwer backupu - 1szt.
Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
Obudowa

Wymagania minimalne


1
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Obudowa Rack o wysokości max 1U z
możliwością instalacji do 8 dysków 2.5"
wraz z kompletem wysuwanych szyn
umożliwiających montaż w szafie rack i
wysuwanie serwera do celów
serwisowych. Obudowa wyposażona w
kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni
poprzez urządzenia mobilne - serwer musi
posiadać możliwość konfiguracji oraz
monitoringu najważniejszych
komponentów serwera przy użyciu
dedykowanej aplikacji mobilnej min.
(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego

Parametry oferowane
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Płyta główna



2

3

Chipset



Procesor



4

RAM



5

6

7

Funkcjonalność
pamięci RAM



Interfejsy
sieciowe/FC/SAS




Dyski twarde





8



Kontroler RAID



9
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z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.
Płyta główna z możliwością
zainstalowania do dwóch procesorów.
Płyta główna musi być zaprojektowana
przez producenta serwera i oznaczona
jego znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora
do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowany jeden procesor
dwunastordzeniowy, min. 2.1 GHz, klasy
x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umożliwiający
osiągnięcie wyniku min. 108 w teście
SPECrate2017_int_base dostępnym na
stronie www.spec.org dla dwóch
procesorów.
64GB (4x16GB) DDR4 RDIMM 2666MT/s,
na płycie głównej powinno znajdować się
minimum 16 slotów przeznaczonych do
instalacji pamięci. Płyta główna powinna
obsługiwać do 1TB pamięci RAM.
Memory Rank Sparing, Memory Mirror,
Failed DIMM isolation, Memory Address
Parity Protection, Memory Thermal
Throttling
Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit
Ethernet Base-T 1Gb/s.
Dodatkowa karta sieciowa 4x10GbE
BaseT
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS,
SSD.
Zainstalowane 2 dyski min. 300GB SAS
15k rpm, 12Gb/s Hot-Plug 2,5“
Możliwość zainstalowania wewnętrznego
modułu dedykowanego dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2
jednakowe nośniki typu flash o pojemności
minimum 16GB z możliwością konfiguracji
zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS
serwera, rozwiązanie nie może
powodować zmniejszenia ilości wnęk na
dyski twarde.
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2
SATA o pojemności min. 480GB oraz
możliwość konfiguracji w RAID 1.
Sprzętowy kontroler dyskowy SAS
12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10,
50, 60 wyposażony w minimum 2GB
pamięci cache z zapisem na nieulotną
pamięć w przypadku awarii zasilania.
Wsparcie dla dysków SED.RAID: 0, 1, 5,
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10

Napęd optyczny
Wbudowane porty




11

Video



12
13
14

Wentylatory
Zasilacze




Bezpieczeństwo




15

Diagnostyka



16

Karta Zarządzania



17
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10.
Wewnętrzny napęd DVD-RW SATA
min. 1 port USB 2.0, 1 port micro-USB
oraz min. 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2
porty VGA (1 na przednim panelu
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port
RS232.
Zintegrowana karta graficzna
umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości
min. 1600x900
Redundantne
Redundantne, Hot-Plug maksymalnie
550W.
Moduł TPM 2.0
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Panel LCD umieszczony na froncie
obudowy, umożliwiający wyświetlenie
informacji o stanie procesora, pamięci,
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.
Niezależna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego
posiadająca dedykowane port RJ-45
Gigabit Ethernet umożliwiająca:
o zdalny dostęp do graficznego
interfejsu Web karty zarządzającej
o szyfrowane połączenie (TLS) oraz
autentykacje i autoryzację
użytkownika
o możliwość podmontowania
zdalnych wirtualnych napędów
o wirtualną konsolę z dostępem do
myszy, klawiatury
o wsparcie dla IPv6
o wsparcie dla SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, SSH
o możliwość zdalnego
monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru prądu przez
serwer, dane historyczne powinny
być dostępne przez min. 7 dni
wstecz.
o możliwość zdalnego ustawienia
limitu poboru prądu przez
konkretny serwer
o integracja z Active Directory
o możliwość obsługi przez ośmiu
administratorów jednocześnie
o Wsparcie dla automatycznej
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rejestracji DNS
wsparcie dla LLDP
wysyłanie do administratora maila
z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzętowej
o możliwość podłączenia lokalnego
poprzez złącze RS-232.
o możliwość zarządzania
bezpośredniego poprzez złącze
microUSB umieszczone na froncie
obudowy.
o Monitorowanie zużycia dysków
SSD
o możliwość monitorowania z jednej
konsoli min. 100 serwerami
fizycznymi,
o Automatyczne zgłaszanie alertów
do centrum serwisowego
producenta
o Automatyczne update firmware
dla wszystkich komponentów
serwera
o Możliwość przywrócenia
poprzednich wersji firmware
o Możliwość eksportu
eksportu/importu konfiguracji
(ustawienie karty zarządzającej,
BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz
konfiguracji kontrolera RAID)
serwera do pliku XML lub JSON
o Możliwość zaimportowania
ustawień, poprzez bezpośrednie
podłączenie plików
konfiguracyjnych
o Automatyczne tworzenie kopii
ustawień serwera w oparciu o
harmonogram
Dodatkowe oprogramowanie
umożliwiające zarządzanie poprzez sieć,
spełniające minimalne wymagania:
o Wsparcie dla serwerów, urządzeń
sieciowych oraz pamięci
masowych
o integracja z Active Directory
o Możliwość zarządzania
dostarczonymi serwerami bez
udziału dedykowanego agenta
o Wsparcie dla protokołów SNMP,
IPMI, Linux SSH, Redfish
o Możliwość uruchamiania procesu
wykrywania urządzeń w oparciu o
harmonogram
o
o
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Szczegółowy opis wykrytych
systemów oraz ich komponentów
Możliwość eksportu raportu do
CSV, HTML, XLS, PDF
Możliwość tworzenia własnych
raportów w oparciu o wszystkie
informacje zawarte w inwentarzu.
Grupowanie urządzeń w oparciu o
kryteria użytkownika
Tworzenie automatycznie grup
urządzeń w oparciu o dowolny
element konfiguracji serwera np.
Nazwa, lokalizacja, system
operacyjny, obsadzenie slotów
PCIe, pozostałego czasu
gwarancji
Możliwość uruchamiania narzędzi
zarządzających w poszczególnych
urządzeniach
Szybki podgląd stanu środowiska
Podsumowanie stanu dla każdego
urządzenia
Szczegółowy status
urządzenia/elementu/komponentu
Generowanie alertów przy
zmianie stanu urządzenia.
Filtry raportów umożliwiające
podgląd najważniejszych zdarzeń
Integracja z service desk
producenta dostarczonej
platformy sprzętowej
Możliwość przejęcia zdalnego
pulpitu
Możliwość podmontowania
wirtualnego napędu
Kreator umożliwiający
dostosowanie akcji dla wybranych
alertów
Możliwość importu plików MIB
Przesyłanie alertów „as-is” do
innych konsol firm trzecich
Możliwość definiowania ról
administratorów
Możliwość zdalnej aktualizacji
oprogramowania wewnętrznego
serwerów
Aktualizacja oparta o wybranie
źródła bibliotek (lokalna, on-line
producenta oferowanego
rozwiązania)
Możliwość instalacji
oprogramowania wewnętrznego
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bez potrzeby instalacji agenta
Możliwość automatycznego
generowania i zgłaszania
incydentów awarii bezpośrednio
do centrum serwisowego
producenta serwerów
o Moduł raportujący pozwalający na
wygenerowanie następujących
informacji: nr seryjne sprzętu,
konfiguracja poszczególnych
urządzeń, wersje oprogramowania
wewnętrznego, obsadzenie slotów
PCI i gniazd pamięci, informację o
maszynach wirtualnych, aktualne
informacje o stanie i poziomie
gwarancji, adresy IP kart
sieciowych, występujących
alertów, MAC adresów kart
sieciowych, stanie
poszczególnych komponentów
serwera.
o Możliwość tworzenia sprzętowej
konfiguracji bazowej i na jej
podstawie weryfikacji środowiska
w celu wykrycia rozbieżności.
o Wdrażanie serwerów, rozwiązań
modularnych oraz przełączników
sieciowych w oparciu o profile
o Możliwość migracji ustawień
serwera wraz z wirtualnymi
adresami sieciowymi (MAC,
WWN, IQN) między urządzeniami.
o Tworzenie gotowych paczek
informacji umożliwiających
zdiagnozowanie awarii urządzenia
przez serwis producenta.
o Zdalne uruchamianie diagnostyki
serwera.
o Dedykowana aplikacja na
urządzenia mobilne integrująca
się z wyżej opisanymi
oprogramowaniem
zarządzającym.
o Oprogramowanie dostarczane
jako wirtualny appliance dla KVM,
ESXi i Hyper-V.
Karta z możliwością wyposażenia we
wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub
USB o pojemności 16GB do
przechowywania sterowników i
firmware'ów komponentów serwera,
umożliwiająca szybką instalację
o
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Certyfikaty
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Warunki gwarancji
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Dokumentacja
użytkownika
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wspieranych systemów operacyjnych
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie
z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na
liście Windows Server Catalog i posiadać
status „Certified for Windows” dla
systemów Microsoft Windows Server
2016, Microsoft Windows Server 2019.
5 lat gwarancji producenta, z czasem
reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia, możliwość
zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez
ogólnopolską linię telefoniczną
producenta.
Zamawiający wymaga od podmiotu
realizującego serwis lub producenta
sprzętu dołączenia do oferty
oświadczenia, że w przypadku
wystąpienia awarii dysku twardego w
urządzeniu objętym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2015 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta urządzeń – dokumenty
potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty
oświadczenia Producenta potwierdzając,
że Serwis urządzeń będzie realizowany
bezpośrednio przez Producenta i/lub we
współpracy z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez
producenta do 7 lat.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji
poprzez stronę producenta podając
unikatowy numer urządzenia oraz
pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz
sterowników nawet w przypadku
wygaśnięcia gwarancji serwera
Zamawiający wymaga dokumentacji w
języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.
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7. System ochrony danych (backupu) – 1komplet.
Oprogramowanie backupowe:
Podać producenta, model, typ, ilość licencji ‘:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
1

Wymagania minimalne


I
1



2
3

a
b




4
5

c



2



6

7

3



a



8

9
10
11

b
c
d





4



12

5



13
14

6.
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Parametry oferowane

Wymagania minimalne

rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla
następujących platform wirtualizacyjnych i
środowisk chmurowych
AWS EC2
Microsoft Hyper-V min. w wersjach 20122016, wsparcie dla pojedynczych hostów
oraz klastrów
Vmware vSphere min. w wersjach v4.16.7 , ESXi v4.1-6.7
Oprogramowanie musi wspierać wszystkie
systemy operacyjne gościa, które są
obsługiwane przez natywny backup
środowisk VMware vSphere, MS Hyper-V,
oraz AWS EC2
Oprogramowanie musi pozwalać na
wdrożenie w środowiskach
na serwerze sprzętowym, obsługiwane
systemy operacyjne w ramach: Windows
Server 2008 R2 – 2016, Windows 7 – 10
Professional (x64), Ubuntu 12.04 – 18.04
Server (x64), Red Hat Enterprise Linux 6.3
– 7.4 (x64), SUSE Linux Enterprise Server
11 SP3 – 12 SP3 (x64)
jako maszyna wirtualna Vmware
jako maszyna wirtualna Amazon
na serwerze NAS: ASUSTOR, NETGEAR,
QNAP, Synology i Western Digital
Oprogramowanie do backupu musi
pozwalać na wykorzystanie dowolnego
serwera oraz przestrzeni dyskowej (nie
dedykowanych), za pośrednictwem
protokołów CIFS lub NFS.
Oprogramowanie nie może wymagać
instalacji jakiegokolwiek agenta wewnątrz
maszyny wirtualnej w celach
backupu/przywracania.
Oprogramowanie nie może wymagać
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dodatkowej instalacji zewnętrznych
aplikacji (np. Frameworków czy baz
danych)
15



II
1



16

2



17
3



18

19
20
21

1



a
b




22

23

c
d




24

25

e
f




26
g



27
h



28
29

i

Oprogramowanie licencjonowane jest per
fizyczne gniazdo procesora I obejmuje
tylko te serwery, które wykorzystywane są
w celach backupu/replikacji (procesory
wykorzystywane przez Hypervisory)
Dostarczone licencje obejmą 4 serwery
opisane w sekcji „Serwery – 4 szt”)
Oprogramowanie w wypadku ochrony
maszyn wirtualnych w centrach AWS
licencjonowanie jest per instancja
maszyny wirtualnej
Wszystkie funkcje i komponenty
oprogramowania są dostępne w ramach
licencji per gniazdo procesora lub per
instancja maszyny (w wypadku AWS) I nie
wymagają dodatkowych opłat (dotyczy
dodatkowych komponentów, funkcji czy
wielkości zabezpieczanych danych)


III
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Licencjonowanie







Ochrona danych

Oprogramowanie musi posiadać funkcje
backupu i replikacji:
Backup maszyn wirtualnych Vmware
Replikacja maszyn wirtualnych Vmware
(tworzenie I aktualizacja identycznych
kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych).
Replikacja nie może wymagać utworzenia
backupu
Backup maszyn wirtualnych Hyper-V
Replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V
(tworzenie I aktualizacja identycznych
kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych).
Replikacja nie może wymagać utworzenia
backupu
Backup instancji AWS EC2
Replikacja instancji AWS EC2 (tworzenie
I aktualizacja identycznych kopii dla
źródłowych maszyn wirtualnych)
Możliwość przesłania pierwszych kopii za
pośrednictwem dysków zewnętrznych do
lokalizacji docelowej oraz późniejsze
wznowienie ochrony maszyn wirtualnych
Możliwość określania pasma
wykorzystywanego przez oprogramowanie
do backupu globalnie lub per zadanie
Możliwość tworzenia do 1000 punktów
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Optymalizacja wykorzystania miejsca na dane

Oprogramowanie musi posiadać poniższe
funkcje pozwalające na ograniczenie
wielkości backupowanych danych:
Deduplikacja backupu, która działa w
ramach całego repozytorium backupu oraz
obejmuje wszystkie dane, które są w tym
repozytorium przechowywane
Kompresja backupu, w tym
konfigurowalny stopień kompresji
Automatyczne pomijanie plików i partycji
wymiany w systemach Windows i Linux
działających jako maszyny wirtualne


V

42

przywracania dla każdej z maszyn
wirtualnych w ramach zadania backupu
Obsługa retencji zgodnie z zasadą
Grandfather-father-son – oprogramowanie
musi pozwalać na rotację punktów
przywracania w trybie dziennym,
tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym
Kopia backupu (replikacja) do innych
repozytoriów backupu lokalnych oraz
zdalnych
Oprogramowanie musi pozwalać na
utworzenie kopii źródłowego repozytorium
backupu oraz tylko wybranych backupów.
Kopia tworzona jest zgodnie z określonym
harmonogramem
Oprogramowanie musi pozwalać na
określenie kolejności, w jakiej są
backupowane lub replikowane maszyny
wirtualne w ramach zadania








Spójność danych

Oprogramowanie musi posiadać poniższe
funkcje, gwarantujące spójność danych:
Spójny backup i replikacja maszyn
wirtualnych z systemami Windows i Linux
Oprogramowanie musi umożliwiać
wykonywanie własnych skryptów przed
wykonaniem backupu oraz po jego
wykonaniu
Automatyczne usuwanie (trunking) logów
transakcyjnych z poniższych aplikacji:
Microsoft Exchange 2007 - 2016
Microsoft SQL 2008 – 2016
Automatyczna weryfikacja utworzonych
backupów oraz replik ze środowiska
Vmware poprzez uruchamianie maszyny
wirtualnej bezpośrednio z backupu lub
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Przywracanie danych

Oprogramowanie musi posiadać poniższe
funkcje:
Przywracanie pełnych maszyn wirtualnych
z backupu do oryginalnego lub innego
serwera wirtualizacji
Uruchomienie maszyny wirtualnej
bezpośrednio z plików backupu w
środowisku VMware (bez wcześniejszego
przywracania maszyny wirtualnej) oraz
możliwość jej migracji do serwera
produkcyjnego
Przywracanie pojedynczych plików czy
folderów bezpośrednio z plików backupu
(bez wcześniejszego przywracania całej
maszyny wirtualnej)
Przywracanie pojedynczych obiektów z
poniższych aplikacji, bezpośrednio z
plików backupu (bez wcześniejszego
przywracania całej maszyny wirtualnej z
backupu czy rozpakowywania plików
backupu):
Microsoft Exchange
Active Directory
SQL
Migracja dysków maszyn wirtualnych
pomiędzy środowiskami wirtualizacji
Vmware i Hyper-V i odwrotnie.


VII

56
57

uruchamianie repliki
Oprogramowanie pozwala na
generowanie oraz automatyczne
wysyłanie raportów ze zrzutami ekranu
testowanych maszyn wirtualnych Vmware
i Hyper-V
Pełna weryfikacja wszystkich danych
przechowywanych w repozytorium
backupu na żądanie, ze wskazaniem
niespójnych punktów przywracania
Szyfrowanie danych przesyłanych przez
sieć do zdalnego repozytorium backupu
i/lub repozytorium replikacji












Wydajność

Oprogramowanie do backupu musi
pozwalać na:
Tworzenie backupu I replik przyrostowo
przy wykorzystaniu VMware CBT oraz
Hyper-V RCT
Wykonywanie backupów przyrostowych
bez wymogu okresowego tworzenia kopii
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66

e

pełnych
Backup z pominięciem sieci lan dzięki
opcjom dostępu bezpośredniego w
sieciach SAN
Akcelerację sieciową umożliwiającą
redukcję ilości danych przesyłanych w
sieci
Wsparcie dla urządzeń oferujących
dodatkową deduplikację danych



67






Zarządzanie

Oprogramowanie musi pozwalać na
następujące formy zarządzania:
Być wyposażone w interfejs web do
zarządzania wszystkimi aspektami
związanymi z backupem i przywracaniem
danych
Umożliwiać wysyłanie powiadomień w
formie email dotyczących wykonywanych
zadań backupu, błędów, cyklicznych
raportów oraz wiadomości email z
załącznikami potwierdzającymi
poprawność odtworzenia maszyn
wirtualnych dla wybranych zadań w formie
zrzutów ekranu z uruchomionej z backupu
maszyny wirtualnej
Zadanie backupu musi mieć możliwość
uruchamiania zgodnie z harmonogramem,
z opcją dodawania wielu harmonogramów
dla pojedynczego zadania
Pliki backupu muszą być łatwe do
przenoszenia i niezależne od metadanych
i baz danych, z możliwością utworzenia
tych plików przez backup każdej z maszyn
wirtualnych.
Oprogramowanie musi pozwalać na
eksportowanie oraz importowanie
konfiguracji na cele reinstalacji czy
migracji













8. Systemy operacyjne – 1 komplet.
Podać producenta, model, typ wszystkich licencji: ……………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Wymaga się dostarczenia:
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- 4 kompletów licencji Windows Server Datacenter Edition 2019 do serwerów opisanych w
podpunkcie 2. Serwery 4 szt.
- 1 kompletu licencji Windows Server Standard Edition 2019 do serwera opisanego w punkcie 6.
Serwer backupu – 1 szt
- licencji dostępowych dla użytkowników systemu
- licencji umożliwiających dostęp nielimitowanej liczbie użytkowników zewnętrznych do serwerów
opisanych w punkcie 2. Serwery 4 szt.
Zamawiający dopuszcza dostawę systemów równoważnych przy czym warunkiem równoważności
jest pełna obsługa posiadanego systemu SIMPLE ERP i SIMPLE EDU oraz możliwość uruchomienia:
- minimum 12 systemów operacyjnych tego typu w ramach dostarczonej licencji na każdym z
serwerów z punktu 2. Serwery – 4 szt
- minimum 2 systemów operacyjnych tego typu na serwerze backupu.

9. Silnik bazodanowy – 1 komplet.
Podać producenta, model, typ wszystkich licencji: ……………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Wymaga się dostarczenia:
- licencji na 4 CORE MS SQL 2017 Standard Edition Licencje z SA (czyli 4 licencji każda po 2 Core
łącznie SQL na 8 CORE).
Zamawiający dopuszcza dostawę systemów równoważnych przy czym warunkiem równoważności
jest pełna obsługa posiadanego systemu SIMPLE ERP i SIMPLE EDU oraz możliwość przełączania
się instancji SQL na różne serwery w DataCenter.
Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad niniejszym oprogramowaniem
bazodanowym wraz a asystą, usuwaniem błędów i optymalizacją bazy (raz na pół roku).
10. Notebook - 17szt.
Podać producenta, model, typ: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Lp. Element konfiguracji
Zastosowanie

Wymagania minimalne


1
ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

Komputer mobilny będzie wykorzystywany
dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do

Parametry oferowane
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2

Przekątna Ekrenu



Procesor



3

Pamięć RAM



4
5

Pamięć masowa
Karta graficzna




6

Klawiatura



7

Multimedia




8



9

Łączność
bezprzewodowa
Bateria i zasilanie




10

Waga i wymiary
11

12

Obudowa
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Internetu oraz poczty elektronicznej.
15,6” FHD (1920 x 1080), powłoką
przeciwodblaskową, jasność 220 nits
Wynik procesor osiąga w teście PassMark
Performance Test co najmniej 7900
punktów w Passmark CPU Mark. Dostępny
na stronie :
http://www.passmark.com/products/pt.htm
8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min
32GB, 2 sloty na pamięci w tym min. jeden
wolny,
256GB SSD NVMe
Wynik karty graficznej w teście PassMark
Performance Test co najmniej 1000
punktów w G3D Rating. Dostępny na stronie
:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list
.php
Klawiatura w układzie QWERTY, z
wbudowanym w klawiaturze
podświetleniem, (układ US -QWERTY), min
100 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne
typu: mute, regulacja głośności, print screen
dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie
dopuszcza się innego układu a w
szczególności między klawiszami ALT i
CTRL (oprócz klawisza FN i Windows z
lewej strony)
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą
główną, wbudowane dwa głośniki stereo o
mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z
funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o
aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy.
czytnik kart SD, 1 port audio typu combo
(słuchawki i mikrofon)
Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 4.2
Min. 4-cell [min. 56Whr]. Umożliwiająca jej
szybkie naładowanie do poziomu 80% w
czasie 1 godziny i do poziomu 100% w
czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W,
Waga max 2,4kg z baterią
Suma wymiarów notebooka nie większa niż
652mm
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka
wzmacniane, dookoła matrycy gumowe
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BIOS
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Certyfikaty
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uszczelnienie chroniące klawiaturę
notebooka po zamknięciu przed kurzem i
wilgocią.
Komputer spełniający normy MIL-STD-810G
(spełnia min. 7 Metod)
BIOS producenta oferowanego komputera
zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana
pełna obsługa za pomocą klawiatury i
urządzenia wskazującego (wmontowanego
na stałe) oraz samego urządzenia
wskazującego. Możliwość, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji,
oraz posiadać: datę produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczególności min. i
max. osiągana prędkość, pamięci RAM z
informacją o taktowaniu i obsadzeniu w
slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)
pole asset tag. Funkcje logowania się do
BIOS na podstawie hasła użytkownika,
administratora (hasła niezależne),
informację o stanie naładowania baterii
(stanu użycia), podpiętego zasilacza,
zarządzanie trybem ładowania baterii (np.
określenie docelowego poziomu
naładowania). Możliwość nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i konieczności
aktualizacji BIOS. Możliwość
włączenia/wyłączenia funkcji
automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
(należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
(należy załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do
oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów
środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera z
oferowanym systemem operacyjnym
(wydruk ze strony)
EnergyStar – załączyć do oferty certyfikat





Strona: 33/36



Ergonomia
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Diagnostyka
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Bezpieczeństwo
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System operacyjny 
18

Porty i złącza



19

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne
20


ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

lub wydruk z strony.
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na
stronie : https://tcocertified.com/productfinder/ – załączyć do oferty wydruk z strony.
Głośność jednostki centralnej mierzona
zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB
(załączyć do oferty oświadczenie
producenta)
System diagnostyczny z graficznym
interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej
pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu
szybkiego menu boot lub BIOS,
umożliwiający przetestowanie komputera a
w szczególności jego składowych.
Działający w pełni, bez okrojonych
funkcjonalności nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub
sformatowanym dysku.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany
układ sprzętowy służący do tworzenia i
zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Próba
usunięcia układu powoduje uszkodzenie
płyty głównej. Zabezpieczenie to musi
posiadać możliwość szyfrowania poufnych
dokumentów przechowywanych na dysku
twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywać
się w dedykowanym chipsecie na płycie
głównej.
Zainstalowany system operacyjny Windows
10 Professional, klucz licencyjny zapisany
trwale w BIOS, umożliwiać instalację
systemu operacyjnego bez potrzeby
ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4,
VGA, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym jeden
port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, 1x USB
2.0, port zasilania, złącze linki
zabezpieczającą
Dedykowany portal techniczny producenta,
umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie
zamiennych komponentów.
Możliwość sprawdzenia kompletnych
danych o urządzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta
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VI.

(automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja
bieżąca, Rodzaj gwarancji, data
wygaśnięcia gwarancji, data produkcji
komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie
dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta świadczona
na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego.
Serwis urządzeń musi być realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta –
wymagane dołączenie do oferty
oświadczenia Producenta potwierdzonego,
że serwis będzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezpośrednio przez
Producenta

Świadczenie usług gwarancyjnych, serwisu
dostarczanych systemów informatycznych

w

zakresie

sprzętu

oraz

Obsługa serwisowa wraz Nadzorem autorskim oraz Asystą techniczną
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług
obsługi serwisowej przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. W ramach usług obsługi
serwisowej :
o

Naprawy będą dokonywane na koszt Sprzedawcy.

o

Gwarancja nie może ograniczać praw Kupującego do instalowania i wymiany w
zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np.: modemów, sterowników,
dysków, kart sieciowych, graficznych, rozszerzeń) przez wykwalifikowany personel zgodnie
z przyjętymi zasadami.

o

Sprzedający jest zobowiązany do podjęcia naprawy usterki przedmiotu umowy w czasie
reakcji serwisowej nie dłuższym niż 1 dzień roboczy licząc daty jego zgłoszenia
Wykonawcy. Czas reakcji serwisowej to czas obliczany od chwili prawidłowego zgłoszenia
usterki do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia usterki. Dni robocze – dni
tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

o

W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 dni robocze okres trwania gwarancji
będzie wydłużony o czas trwania naprawy, a sprzedający na żądanie Kupującego
dostarczy zastępczy sprzęt o zbliżonej funkcjonalności. W razie, gdy naprawa potrwa
dłużej niż 3 tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 3 razy Kupującemu będzie
przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub o takich samych parametrach.
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o

Jeżeli warunki gwarancji i serwisu określone w wymaganiach (V.Dostawa sprzętu
komputerowego) są określone odmiennie to obowiązują zapisy z tych wymagań.
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