Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego
sprzętu
(sprawa BBA-2/262-22/2018)
Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zaoferowany przez Wykonawcę system wirtualizacji musi spełniać minimalne wymagania
postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”
oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie
„Oferowane parametry i warunki” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych
postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”.
Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.
Wymagania dla systemu wirtualizacji
I. Opis ogólny
1. System wirtualizacji musi być kompletnym środowiskiem sprzętowo
-programowym dedykowanym do:
- tworzenia, konfigurowania, monitorowania maszyn wirtualnych (głównie
serwerów MS Windows i Linux) w liczbie co najmniej 20 szt. każdego rodzaju,
- udostępniania usług uruchomionych na stworzonych maszynach wirtualnych
użytkownikom,
(poniżej wprowadzone wyjaśnienia/uzupełnienia po zadanych pytaniach)



Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie do wirtualizacji oraz do jego
monitorowania było dostarczone przez jednego producenta.



Zamawiający wymaga, aby platforma w obrębie monitorowania posiadała
rozwiązanie generowania alertów na podstawie szeregu anomalii
i symptomów, a nie pojedynczych monitorowanych metryk.



Platforma do monitorowania musi umożliwiać tworzenie raportów
pojemnościowych dla monitorowanego środowiska, zarówno dla urządzeń
fizycznych jak i wirtualnych.



Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie do wirtualizacji
posiadało funkcjonalność, w ramach której po wykryciu awarii jest
możliwość uruchamiania ręcznego lub automatycznego zadań
administracyjnych modyfikujących parametry maszyn wirtualnych,
np. ilości vCPU, vRAM, vHDD.



Zamawiający dopuści rozwiązanie z funkcjonalnością aktywnych map
graficznych ukazujących monitorowane elementy lub całe środowisko
wirtualne w postaci graficznej.



Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie do monitorowania
mogło automatycznie przeszukiwać zebrane dane w celu wynajdywania
nadmiarowo przyznanych lub przeciążonych zasobów (CPU, RAM, HDD)

- udostępnienia części pamięci masowej hostom zewnętrznym (spoza systemu
wirtualizacji).
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2. System wirtualizacji musi być zbudowany na bazie trzech serwerów, dwóch
przełączników FC i macierzy dyskowej w taki sposób, aby zapewniona była
redundancja (dostępność wszystkich usług uruchomionych na wirtualnych
maszynach) na wypadek ewentualnej awarii:
- jednego, dowolnego serwera;
- jednego, dowolnego przełącznika;
- jednego, dowolnego fizycznego połączenia między sprzętowymi elementami
systemu;
- jednego, dowolnego zasilacza funkcjonującego w systemie;- jednego, dowolnego
interfejsu funkcjonującego w systemie.
3. Działający system wirtualizacji musi mieć redundantne porty do połączeń
zewnętrznych (z sieciami LAN Zamawiającego) 1GbE (RJ-45) i 10Gb (SFP+)
zlokalizowane w każdym serwerze i w macierzy.
4. Elementem oprogramowania systemu wirtualizacji musi być konsola
do zarządzania tym systemem.
5. Wszystkie licencje niezbędne do funkcjonowania systemu wirtualizacji
są integralną częścią tego systemu i są udzielone na czas nieokreślony
6. Licencje muszą zapewnić:
- możliwość zarządzania systemem wirtualizacji;
- możliwość stworzenia co najmniej 20 maszyn wirtualnych z systemem
Microsoft Windows Server 2016;
- możliwość dostępu do usług uruchomionych na w/w maszynach dla 600
użytkowników.
II. Wdrożenie
1. Dostarczony system wirtualizacji musi być zamontowany w szafie rack 19’’,
wskazanej przez Zamawiającego.
2. Dostarczony system wirtualizacji musi posiadać wszystkie potrzebne akcesoria
montażowe, kable połączeniowe i przewody do podłączenia zasilania.
3. Uruchomiony system wirtualizacji musi być przetestowany w obecności
przedstawicieli Zamawiającego.
4. Wykonawca musi przeszkolić 6 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy,
konfigurowania, obsługi i utrzymywania dostarczonego systemu wirtualizacji.
III. Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja
1. Wykonawca musi zapewnić obsługę gwarancyjną i serwisowanie dostarczonego
sprzętu.
2. Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne podczas eksploatacji systemu,
rozumiane jako dostęp do wiedzy na temat sposobu aktualizowania
programowania, nowych procedur reagowania w przypadku pojawienia się błędów
oraz w przypadku awarii oraz możliwość korzystania z usług doradczych
specjalistów.
(poniżej wprowadzone wyjaśnienia/uzupełnienia po zadanych pytaniach)

 Zamawiający dopuszcza, aby w ofercie został zdefiniowany poziom i czas
reakcji producenta w ramach wsparcia dla oprogramowania wirtualnego
 Zamawiający dopuszcza, aby sama usługa wsparcia była realizowana
w części przez firmę nie związaną z procesem wytworzenia
oprogramowania tj. przez Partnera OEM/Partnera serwisowego, którzy nie
posiadają bezpośredniego dostępu do działu rozwoju oprogramowania
wirtualizacyjnego
(Developerów
zatrudnionych
u
producenta
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oprogramowania)
Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenia serwisowe były zakładane
na portalu Partnera OEM lub Partnera Serwisowego producenta
(bez dostępu do panelu serwisowego w portalu producenta
oprogramowania, w którym możliwe jest również zarządzanie licencjami
oraz zakładanie zgłoszeń)
Zamawiający dopuszcza, aby czas odpowiedzi na krytyczne zgłoszenia był
zależny od czasu w jakim do Partnera OEM lub Partnera Serwisowego
odpowie producent oprogramowania, który będzie realizował usługę
wsparcia w trzeciej linii (L3)
Zamawiający dopuszcza, aby informacje typu logi, historia zgłoszenia
awarii, informacje o konfiguracji systemów fizycznych i wirtualnych były
przekazywane pomiędzy Partnerem OEM, a Producentem oprogramowania
wirtualnego w formie elektronicznej jedynie za wiedzą i akceptacją
Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, aby dostarczone oprogramowanie wirtualizacyjne
było powiązane z konkretnym producentem sprzętu (np. poprzez
specyficzny numer katalogowy), a warunki licencjonowania uniemożliwiały
przeniesienie praw do korzystania z zakupionej licencji.
Zamawiający oczekuje wsparcia dla obecnie posiadanych rozwiązań oraz
dostarczenia produktu wirtualizacyjnego oferującego wsparcie dla min.:
Windows Serwer 2003-2016, SLES 12-8, RHEL 7-1, Solaris 11 -8, Debian,
CentOS.
Usługa wsparcia producenta lub gwarancji musi umożliwiać zgłaszanie
problemów w dni robocze 8 godzin.
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Szczegółowe wymagania dla komponentów systemu wirtualizacji
A. Serwer – 3 sztuki
Producent / Model oferowanego
sprzętu:
……………………………………………
……………………………………………
L.p.

Nazwa
parametru

1

Obudowa

2

Płyta główna

3

Chipset

4

Procesor

Wymagane minimalne parametry serwera

Wprowadzone
wyjaśnienia/uzupełnienia
po zadanych pytaniach

Oferowane parametry i warunki

Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie
RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą
kabli.
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch
procesorów.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy
w serwerach dwuprocesorowych
Dwa procesory dziesięciordzeniowe dedykowane do
pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy
w układach dwuprocesorowych umożliwiający
osiągnięcie wyniku min. 20 000 punktów w teście
PassMark testowany w trybie Dual CPU dostępnym
na stronie www.cpubenchmark.net
512GB RAM realizowane przez kości 32GB
LRDIMM DDR4- min. 2400 MHz.
Możliwość rozszerzenia do 3 TB RAM.

5

RAM

6

Zabezpieczenia
Korekcja błędów ECC
pamięci RAM

Zamawiający dopuści
użycie w serwerach
pamięci RAM LRDIMM o
pojemności modułu
większej niż 32GB.

4

7

Interfejsy
sieciowe

8

Dyski twarde

9
10
11
12
13
14

15

Kontroler
RAID
Porty

Dwa interfejsy sieciowe 1Gb RJ45, cztery interfejsy
sieciowe 10Gb SFP+, oraz dwa interfejsy
min. 16Gbps FC (z obsługą NPIV) do dostępu do
macierzy
Wyposażone w dwa dyski SAS min. 300GB każdy, do
zainstalowania hypervisora
RAID Controller (RAID 0,1)

Minimum 2 porty USB 3.0
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca
Video
rozdzielczość min. 1280x1024.
Redundantne. Minimum 2 sztuki z możliwością
Zasilacze
wymiany bez wyłączenia.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość
Bezpieczeństw
zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz
o
klucza USB.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą
Certyfikaty
ISO-9001 oraz ISO-14001.
Deklaracja CE.
Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu
gwarancyjnego na okres minimum 36 miesięcy oraz
świadczenia usługi wparcia technicznego
oprogramowania na okres minimum 36 miesięcy
Warunki gwarancji dla dostarczonych urządzeńWykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń 24h na
Warunki
dobę, gwarantowany czas naprawy 24 godziny,
gwarancji
nieodpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych
komponentów w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga
dostępu do firmware-ów sterowników oraz aktualizacji
oprogramowania w sposób nienaruszający praw
twórców i właściciela praw autorskich oraz
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16

Wsparcie
techniczne
producenta

17

Wspierane
systemy
operacyjny

nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania
z tego oprogramowania.
Uszkodzone nośniki danych, po wymianie muszą
pozostać u Zamawiającego
Serwis serwerów musi być realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie
z wymaganiami normy ISO 9001.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na
stronie producenta serwera – do oferty należy
dołączyć link strony.
VMware vSphere 6.0/6.5, MS Windows Server
Zamawiający rezygnuje
2008/2012/2016
z wymagania aby serwer
wspierał system
operacyjny MS Windows
Server 2008.

B. Przełącznik FC – 2 sztuki
Producent / Model oferowanego sprzętu:
…………………………………………………………………………
…………………
L.p.

Nazwa
parametru

1

porty

2

obudowa

Wymagane minimalne parametry
przełączników
24 porty 16 Gbps. Aktywne 12 portów 16
Gbps z wkładkami SFP+
do instalacji w standardowej szafie RACK
19”

Oferowane parametry i warunki
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C. Macierz – 1 sztuka
Producent / Model oferowanego
sprzętu:
……………………………………………
……………………………………………
Wprowadzone
wyjaśnienia/uzupełnienia
po zadanych pytaniach

L.p.

Wymagane minimalne parametry macierzy

1

Przez macierz dyskową rozumie się zestaw dysków twardych HDD
i/lub dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę
kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby
dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń
kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami (nie dopuszcza się
żadnych połączeń typu IP/LAN poprzez zewnętrzne switche,
główki, itp.).

2

Macierz posiada architekturę modułową w zakresie obudowy dla
instalacji
kontrolerów
oraz
obsługiwanych
dysków,
z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez
zainstalowane kontrolery i dyski.

3

4

5

Oferowane parametry i warunki

Macierz musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do Zamawiający dopuści
instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maksymalnie rozwiązanie z zajętością
10U w tej szafie.
11U.
Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ nadmiarowy
zasilania i chłodzenia zapewniający ciągłą pracę macierzy bez
ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty
nadmiarowości w danym układzie (zasilania lub chłodzenia).
Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne
informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy.

do

7

Zamawiający dopuści
rozwiązanie które w
półkach 2U na 24 dyski
2,5 cala opisanych w
punkcie 6.a obsługuje
dyski SAS i SSD.

6

7

Zamawiający nie
Macierz musi umożliwiać rozbudowę i jednoczesne podłączenie dopuszcza rozwiązania w
i używanie modułów (tzw. „półek dyskowych”) dla dalszej którym półka dla dysków
3,5 calowych nie
rozbudowy o dodatkowe dyski w co najmniej dwóch wariantach:
obsługuje dysków SAS.
a. maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum
24 dysków 2,5” typu hotplug (jednoczesna obsługa dowolnej Zamawiający dopuści jako
rozwiązanie równoważne
kombinacji dysków SAS, NL-SAS,SSD);
b. maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum urządzenie które spełnia
12 dysków 3,5” typu hotplug lub 4U przy gęstości wymagania tabeli C z
upakowania minimum 24 dyski 3,5” typu hotplug alternatywnym zapisem:
(jednoczesna obsługa dowolnej kombinacji dysków SAS, -„maksimum 3U przy
NL-SAS,SSD);
gęstości upakowania
Wymaga się aby macierz umożliwiała jednoczesne podłączenie i minimum 15 dysków 3,5”
użycie dowolnego rodzaju i kombinacji półek dyskowych typu a, b, typu hotplug lub 4U przy
gęstości upakowania
minimum 24 dyski 3,5”
typu hotplug (jednoczesna
obsługa dowolnej
kombinacji dysków SAS,
NL-SAS,SSD)” - w miejsce
treści wymagania 6b w
tabeli C
Awaria pojedynczej dowolnej półki dyskowej nie może powodować
braku dostępności dysków w pozostałych półkach dyskowych.
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8

Model oferowanej macierzy obsługuje minimum 150 dysków
wykonanych w technologii hot-plug bez konieczności
dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych
czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami;
Macierz zawiera łącznie minimum:
a. minimum 12 dysków 2,5” SSD SAS min. 3.0 o pojemności
minimum 960 GB każdy;
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b. minimum 48 dysków 2,5” SAS o pojemności minimum 1.2
TB każdy i prędkości obrotowej minimum 10k RPM. ( z
zastrzeżeniem pkt 9d),
c. minimum 12 dysków 3,5” NL-SAS o pojemności minimum
4TB każdy i prędkości obrotowej minimum 7,2k RPM;
d. 12 dysków SSD SAS o pojemności min 1,2 TB, w miejsce
12 z 48 dysków wyspecyfikowanych w punkcie 9b.

Zamawiający dopuści jako
rozwiązanie równoważne
urządzenie które spełnia
wymagania tabeli C z
alternatywnym zapisem:
- „minimum 12 dysków
2,5” SSD SAS o
sumarycznej pojemności
min. 12,0 TB” - w miejsce
treści wymagania 9a w
tabeli C.

Wymaganie 9d. jest dodatkowe i nieobligatoryjne, nie musi być
spełnione.
10

Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-active
lub mesh active. Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi
minimum 2 kontrolerami.

11

Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 32 GB pamięci
podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi być identyczna
dla wszystkich kontrolerów macierzy.

12

Zamawiający rezygnuje z
Macierz w dostarczonej konfiguracji musi obsługiwać deduplikację
wymogów: 12 podpunkt a.
i kompresję danych na dyskach wbudowanych w macierzy (nie
; 12 podpunkt b.
dopuszcza się główek, kompresji zewnętrznej, programowej itp.) w
następujących trybach równocześnie oraz niezależnie na poziomie
Zamawiający dopuści jako
każdego LUN:
rozwiązanie równoważne
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a. Sama deduplikacja wybranego LUN;
b. Sama kompresja wybranego LUN;
c. Kombinacja technologii kompresji i deduplikacji wybranego
LUN;
d. Brak użycia technologii kompresji i deduplikacji dla
wybranego LUN;
Jeżeli do uruchomienia wymaganych funkcjonalności deduplikacji i
kompresji są wymagane jakiekolwiek licencje lub elementy
hardware wymaga się ich dostarczenia dla maksymalnej wymaganej
pojemności

urządzenie które spełnia
wymagania tabeli C z
alternatywnym zapisem:
„Macierz posiada
kompresję i deduplikację
na dyskach all-Flash
pracującą jako jeden
zintegrowany proces ,
którego celem jest
optymalizacja
wykorzystania dostępnej
przestrzeni dyskowej” - w
miejsce treści wymagania
12 w tabeli C.

13

Macierz obsługuje rozbudowę pamięci podręcznej cache dla
operacji odczytu do minimum 800GB poprzez instalację
dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub wykorzystanie
pojemności dysków SSD.

14

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski,
przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą
być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub
równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania
jego zasilania.

15

Kontrolery umożliwiają ich wymianę - w przypadku awarii lub
planowych zadań utrzymaniowych - bez konieczności wyłączania
zasilania całego urządzenia.

16

Macierz dyskowa posiada dedykowane minimum 4 interfejsy RJ-45 Zamawiający dopuści
Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 100Mb/s i 1Gb/s - dla macierz posiadającą
zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i 2 porty RJ45 do zdalnej
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konfiguracyjnym macierzy.

17

18

19

komunikacji z
oprogramowaniem
zarządzającym i
konfiguracyjnym macierzy

Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS i
Każdy kontroler macierzy pozwala na konfigurację interfejsów NFS, oraz posiadającą
niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN oraz NAS
aktywne 4 porty FC
16Gbit oraz 4 porty
10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler
Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS i
Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery
NFS, oraz posiadającą
macierzy wspierają protokoły transmisji: FC lub iSCSI, a ich
aktywne 4 porty FC
obsługa odbywa się jednocześnie.
16Gbit oraz 4 porty
10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler
Zamawiający dopuści jako
Dla obsługi operacji plikowych I/O w sieci NAS Ethernet równoważną macierz
kontrolery macierzy wspierają minimum protokoły dostępu: CIFS, posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS i
NFS a ich obsługa odbywa się jednocześnie.
NFS, oraz posiadającą
aktywne 4 porty FC
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16Gbit oraz 4 porty
10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler

20

Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS
Macierz obsługuje - dla interfejsów iSCSI i interfejsów i NFS, oraz posiadającą
obsługujących protokoły CIFS i NFS - adresacje IP v.4
aktywne 4 porty FC
16Gbit oraz 4 porty
10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler

21

Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS
Dla obsługi protokołów NFS i CIFS model oferowanej macierzy
i NFS, oraz posiadającą
pozwala na instalację minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb z
aktywne 4 porty FC
portami wyprowadzonymi na kontrolerach macierzy.
16Gbit oraz 4 porty
10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler

22

Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
Oferowana macierz posiada minimum 4 aktywne porty FC min. posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS
16Gbit/s przypadające na każdy z kontrolerów;
i NFS, oraz posiadającą
aktywne 4 porty FC
16Gbit oraz 4 porty
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10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler

23

24

Macierz umożliwia wymianę portów do transmisji danych na porty
obsługujące protokoły: iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s. Wymiana
portów nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID
w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczności
licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z
aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych
protokołów transmisji danych.

Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
posiadającą aktywne
licencje FC, iSCSI, CIFS
i NFS, oraz posiadającą
aktywne 4 porty FC
16Gbit oraz 4 porty
10GbE SFP+ oraz 2 porty
1/10GbE RJ45 per każdy
kontroler

Zamawiający dopuści jako
równoważną macierz
posiadającą przynajmniej
technologie RAID
chroniące przed awarią:
- jednego dowolnego
dysku w pojedynczej
Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach
definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,10 , 5 , 50, 6 (lub grupie RAID
- dwóch dowolnych
równoważny)
dysków w pojedynczej
grupie RAID
Zamawiający dopuści jako
rozwiązanie równoważne
urządzenie które spełnia
wymagania tabeli C z
alternatywnym zapisem:

13

- „Macierz zapewnia
poziom zabezpieczenia
danych na dyskach
definiowany poziomami
RAID: 1 ,10 , 5 , 50, 6 (lub
równoważny)” - w miejsce
treści wymagania 24
w tabeli C.
25

Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy
wykonane są w technologii hot-plug i posiadają podwójne porty
SAS obsługujące tryb pracy full-duplex
Oferowana macierz wspiera poniższe dyski hot-plug:
- dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności minimum 15TB
- dyski elektroniczne SSD SAS SED lub FDE o pojemności
minimum 1,5TB
- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 900GB
i prędkości 15 tysięcy obrotów na minutę

26

- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum
1800GB i prędkości 10 tysięcy obrotów na minutę,
- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 1.2TB
i prędkości 10k tysięcy obrotów na minutę,

Przez określenie SED lub
FDE (po drugim myślniku)
Zamawiający rozumie tak
zwane dyski
samoszyfrujące się.
Zamawiający uzna za
równoważną macierz
posiadającą dyski
samoszyfrujące w własnej
technologii lub
posiadającą technologię
szyfrowania za pomocą
kontrolerów.

- dyski mechaniczne HDD NL-SAS o pojemności minimum
2TB i prędkości obrotowej minimum 7,2 tysięcy obrotów na Zamawiający rezygnuje z
minutę.
zapisu wymogu nr 26: „ - macierz obsługuje dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone w dyski mechaniczne HDD
porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module SAS o pojemności
minimum 900GB i
rozwiązania (dowolny typ oferowanej półki dyskowej).
prędkości 15 tysięcy
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obrotów na minutę”.
Zamawiający dopuści jako
rozwiązanie równoważne
urządzenie które spełnia
wymagania tabeli C z
alternatywnym zapisem:
„- dyski elektroniczne SSD
SAS samoszyfrujące w
własnej technologii o
pojemności minimum
1,5TB lub posiada
technologię szyfrowania za
pomocą kontrolerów” - w
miejsce zapisu „- dyski
elektroniczne SSD SAS
SED lub FDE o
pojemności minimum
1,5TB” wymagania 26
w tabeli C.
27

28

Model macierzy pozwala na instalację dysków hot-plug w formacie
2,5” i 3,5”.
Zamawiający dopuszcza
jako równoważną macierz
która posiada możliwość
Macierz umożliwia skonfigurowanie każdego zainstalowanego definiowania dysków
dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybie:
Spare z danej
- hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID grupy/technologii dysków
w obrębie każdego
kontrolera.
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Zamawiający zaakceptuje
rozwiązanie
zapewniające ten sam
poziom bezpieczeństwa
przy pomocy rezerwacji
odpowiedniej puli
przestrzeni zapasowej
(spare) rozproszonej na
wszystkich dyskach

29

Macierz dyskowa objęta jest minimum 36 miesięcznym okresem
gwarancji producenta z gwarantowaną skuteczną naprawą w
miejscu instalacji urządzenia najpóźniej następnego dnia roboczego
od zgłoszenia usterki. Producent macierzy musi umożliwiać
skuteczne zgłaszanie usterek w trybie całodobowym, 7 dni w
tygodniu, również w dni świąteczne. Zgłoszenia usterek muszą być
akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również
drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta,
kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie
numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów
specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia
telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
również w dni świąteczne. W formularzu ofertowym należy podać
pełen adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można
zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń
serwisowych.

30

Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji
oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia
przez cały okres obowiązywania gwarancji.

31

Macierz musi być zaoferowana z serwisem, który w przypadku
wymiany dysków twardych HDD/SSD, umożliwia pozostawienie
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wszystkich uszkodzonych nośników u Zamawiającego.

32

Oferowana macierz musi być fabrycznie nowa, Macierz pochodzi z
legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej
i reprezentuje model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się
użycia
macierzy
odnawianych,
demonstracyjnych
lub
powystawowych.

33

Urządzenie musi być zgodne z europejskimi dyrektywami RoHS i
WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania
substancji szkodliwych dla zdrowia.

34

W zakresie punktów 31, 32, 33 – wymagane jest oświadczenie
Producenta oferowanej macierzy, iż wymagany poziom gwarancji i
wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie został
zaoferowany przez producenta macierzy na potrzeby oferty w
niniejszym postępowaniu;

35

Oprogramowanie do zarządzania zintegrowane jest z systemem
operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze
transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS) jak i
do obsługi transmisji protokołami CIFS oraz NFS (nie dopuszcza
się tzw. główek czy dodatkowych serwerów podłączonych do
macierzy w celu realizacji obsługi dostępu protokołami CIFS i NFS
do danych znajdujących się na macierzy).

36

Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym
macierzą odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę
WWW oraz w trybie tekstowym.

37

Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje połączenia z
modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji
protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i
protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI.
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38

Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych –
jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je
dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej dla
oferowanej macierzy.

39

Macierz
musi
umożliwić
aktualizację
oprogramowania
wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności
wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek
logicznych FC/iSCSI dla podłączonych serwerów.

40

Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez
wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w
macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie
rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową.

41

Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS
Windows Server 2008/2012/2016, SuSE Linux, Oracle Linux,
Oracle VM, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris,
VMWare , Citrix XEN Server.

42

43

Zamawiający uzna za
Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie równoważne przełączanie
wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla
ścieżek
na
poziomie
ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla
systemu operacyjnego.
połączeń FC i iSCSI.
Macierz musi umożliwić uruchomienie mechanizmów zdalnej
replikacji danych - w trybie synchronicznym i asynchronicznym po protokołach FC oraz iSCSI bez konieczności stosowania
zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów
transmisji.

Zamawiający uzna za
równoważne macierz
posiadającą funkcje
replikacji asynchroczniej
po interfejsie Ethernet.

Macierz musi umożliwić uruchomienie mechanizmów zdalnej
Zamawiający modyfikuje
replikacji danych przynajmniej w trybie asynchronicznym do
wymaganie 43 i otrzymuje
oddalonej lokalizacji wyposażonej w łącze Internetowe bez
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konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń
wykorzystanego do tego celu protokołu transmisji

44

konwersji ono brzmienie:
„Macierz musi umożliwić
uruchomienie
mechanizmów zdalnej
replikacji danych
przynajmniej w trybie
asynchronicznym do
oddalonej lokalizacji
wyposażonej w łącze
Internetowe bez
konieczności stosowania
zewnętrznych urządzeń
konwersji wykorzystanego
do tego celu protokołu
transmisji.”

Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu
oprogramowania wewnętrznego macierzy, jeżeli funkcjonalność
wymaga dodatkowej licencji to jest ona przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna za
równoważne limitowanie
operacji I/O lub
transferów(MB/s) dla
każdego wolumenu.

45

Macierz musi mieć możliwość obsługi mechanizmów QoS (ang.
Quality of Services) czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji Zamawiający dopuści jako
rozwiązanie równoważne
I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów.
urządzenie które spełnia
wymagania tabeli C z
alternatywnym zapisem:
„Macierz posiada
funkcjonalność QoS dla
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LUNów
skonfigurowanych w
macierzy” - w miejsce
treści wymagania 45 w
tabeli C.

46

Zamawiający uzna za
równoważną technologię
która rozkłada dany LUN
Macierz musi umożliwić rozproszenie alokacji danych dla na dyskach uformowanych
pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie w ramach agregatu
obsługiwanych dysków.
(połączone razem grupy
RAID z danego typu
dysków) na oferowanej
macierzy dyskowej.

47

Macierz musi pozwalać na integrację macierzy w środowiskach
Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI,
Vmware VVOL, Vmware VASA, Vmware MultiPath IO.
Niezbędne moduły muszą być dostarczone wraz z zaoferowaną
macierzą.

48

Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów
Offloaded Data Transfer i Space Reclamation.

49

Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli
przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o
sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków
fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka funkcjonalność
wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z
macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej
macierzy.
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50

51

52

53

54

Macierz musi obsługiwać mechanizmy typu AST (Automated
Storage Tiering) tj. automatycznego migrowania i realokacji bloków
danych pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi na podstawie
analizy częstotliwości operacji I/O dla tych bloków oraz wg potrzeb
wydajnościowych serwerów, środowisk i aplikacji korzystających z
zasobów macierzy. Wymagane jest dostarczenie tej funkcjonalności
wraz z zaoferowaną macierzą.

Zamawiający dopuszcza
macierz realizującą
technologię tzw.
Cachowania realizowaną
w czasie rzeczywistym.

Zamawiający dopuszcza
Mechanizm AST musi być obsługiwany przy korzystaniu zarówno z macierz realizującą
trzech jak i z dwóch dostarczonych technologii dyskowych: SSD,
technologię tzw.
SAS, NL-SAS
Cachowania realizowaną
w czasie rzeczywistym.
Zamawiający dopuszcza
macierz realizującą
Macierz musi pozwalać na definiowanie różnych polityk i zasad
technologię tzw.
migrowania danych w obrębie tej samej macierzy.
Cachowania realizowaną
w czasie rzeczywistym.
Zamawiający dopuszcza
macierz realizującą
technologię tzw.
Cachowania realizowaną
Mechanizm AST musi pozwalać na wykluczanie wybranych godzin w czasie rzeczywistym.
Wymagania
nie
jest
i dni z pomiarów wydajności operacji I/O
obligatoryjne i dostarczona
macierz nie musi jej
spełnić.
Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązania klasy
„wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności
zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform
software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej
replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy minimum 2

Zamawiający rezygnuje z
wymagań
dotyczących
wysokiej dostępności.
Wymagania od numeru 54
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macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów do 60 nie są obligatoryjne i
dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego dostarczona macierz nie
działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) musi ich spełnić.
podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku
wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii
samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu
do zasobów macierzy podstawowej – funkcjonalność nie wymagana
w dostawie z zaoferowaną macierzą a możliwa do zakupu w
przyszłości.

55

56

57

Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową,
wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać
poziomy RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 (lub równoważny) bez
konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych
pomiędzy macierzami podstawową i zapasową.

Zamawiający rezygnuje z
wymagań
dotyczących
wysokiej dostępności.
Wymagania od numeru 54
do 60 nie są obligatoryjne i
dostarczona macierz nie
musi ich spełnić.

Zamawiający rezygnuje z
wymagań
dotyczących
Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na wysokiej dostępności.
automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z Wymagania od numeru 54
macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy do 60 nie są obligatoryjne i
podstawowej (tzw. automated failover).
dostarczona macierz nie
musi ich spełnić.
Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne Zamawiający rezygnuje z
(zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z wymagań
dotyczących
macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover).
wysokiej dostępności.
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58

59

60

Wymagania od numeru 54
do 60 nie są obligatoryjne i
dostarczona macierz nie
musi ich spełnić.
Zamawiający rezygnuje z
wymagań
dotyczących
Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na wysokiej dostępności.
minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z Wymagania od numeru 54
macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy do 60 nie są obligatoryjne i
podstawowej (tzw. failback).
dostarczona macierz nie
musi ich spełnić.
Zamawiający rezygnuje z
wymagań
dotyczących
Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje wysokiej dostępności.
z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o Wymagania od numeru 54
ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej do 60 nie są obligatoryjne i
replikacji danych pomiędzy lokalizacjami.
dostarczona macierz nie
musi ich spełnić.

Funkcjonalność
„wysokiej
dostępności”
musi
wspierać
dwukierunkowe przełączanie macierzy podstawowej na zapasową
tj. przypadek, gdy każda z tych macierzy obsługuje własne
środowisko produkcyjne, a rolę jej macierzy zapasowej pełni druga
z macierzy.

Zamawiający rezygnuje z
wymagań
dotyczących
wysokiej dostępności.
Wymagania od numeru 54
do 60 nie są obligatoryjne i
dostarczona macierz nie
musi ich spełnić.
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D. Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 sztuka

L.
p.

1

Wprowadzone
Wymagane minimalne
wyjaśnienia/uzupełnienia
po zadanych pytaniach
 Umożliwia stworzenie klastra z trzech serwerów .
dwuprocesorowych i zawiera panel administracyjny do
konfiguracji środowiska.
 Umożliwia działom informatycznym zapewnianie różnych
poziomów wysokiej dostępności aplikacji w zależności od
priorytetów i potrzeb – bez konieczności stosowania
złożonych
rozwiązań
nadmiarowego
sprzętu
lub
oprogramowania tworzenia klastrów.
 Eliminuje konieczność planowania przestojów aplikacji
wynikających z konserwacji serwerów dzięki bezpośredniej
migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez
przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia
dostępności usługi.
 Zawiera funkcję, która eliminuje konieczność planowania
przestojów aplikacji wynikających z konserwacji pamięci
masowej lub podczas migracji danych pomiędzy systemami
pamięci masowej dzięki bezpośredniej migracji dysków
maszyn wirtualnych bez przerywania pracy użytkowników
lub ograniczenia dostępności usługi.
 Zawiera funkcję, która oferuje ekonomiczny, automatyczny
mechanizm szybkiego ponownego uruchamiania wszystkich
aplikacji w przypadku awarii sprzętu lub systemu
operacyjnego.
 Zawiera funkcję, która umożliwia proste, ekonomiczne

Nazwa/ wersja
……………………………………………
……………………………………………
Oferowane parametry i warunki
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wykonywanie kopii zapasowych bez użycia agentów i
odtwarzanie danych maszyn wirtualnych w mniejszych
środowiskach.
Usługi dotyczące zabezpieczeń umożliwiają działom
informatycznym dostarczanie aplikacji przy odpowiednio
wydajnym egzekwowaniu reguł bezpieczeństwa.
Zawiera funkcję, która pozwala stosować produkty
zabezpieczające, działające w warstwie wirtualizacji w celu
zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa
maszyn
wirtualnych i serwerów.
Zawiera usługi w zakresie skalowalności które umożliwiają
działom informatycznym płynne dostarczanie odpowiednich
zasobów na potrzeby wszystkich aplikacji.
Zawiera składnik, który pozwala dynamicznie równoważyć
obciążenia serwerów w celu zapewnienia odpowiednich
zasobów wszystkim aplikacjom na podstawie priorytetów
biznesowych. Umożliwia to skalowanie aplikacji zgodnie z
potrzebami.
Zawiera funkcję, która umożliwia dodawanie procesorów i
pamięci do maszyn wirtualnych zgodnie z potrzebami bez
zakłóceń lub przestojów.
Pozwala dodawać (lub usuwać) do maszyn wirtualnych
urządzenia dyskowe i sieciowe bez zakłóceń lub przestojów.
Pozwala dodawać do działających maszyn wirtualnych
wirtualną pamięć masową bez zakłóceń lub przestojów.
Dwukierunkowa obsługa schowka dla systemów Linux w
rozszerzonym trybie maszyny wirtualnej.
Zamawiający oczekuje
Zawiera funkcję, która zapewnia stałą dostępność wszystkich dostarczenia rozwiązania,
aplikacji bez utraty danych lub przestojów w przypadku
które będzie zapewniać
awarii sprzętu.
pracę bez przestojów dla

25

wybranych maszyn
wirtualnych, niezależnie od
systemu operacyjnego oraz
aplikacji, podczas awarii
serwerów fizycznych, bez
utraty danych i dostępności
danych podczas awarii
serwerów fizycznych na
których uruchomiony jest
wirtualizator posiadający tą
funkcję





Zamawiający nie wymaga
dostarczenia firewall
działającego na poziomie
Zawiera funkcję, zapewnianie uproszczenie zabezpieczeń wirtualnych kart
aplikacji
dzięki
egzekwowaniu
firmowych
reguł sieciowych, ale wymaga
zabezpieczeń na poziomie aplikacji w środowisku dostarczenia rozwiązania
współdzielonym.
które oferuje możliwość
rozbudowy o tę
funkcjonalność.

Zawiera roczny suport uaktualnień

Zamawiający oczekuje
dostarczenia możliwości
otrzymywania uaktualnień
do wirtualizatora.
Zamawiający oczekuje
wsparcia technicznego od
Wykonawcy (między
innymi w przypadku
ewentualnych problemów)
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– Zapis w Wymaganiach
dla systemu wirtualizacji III pkt. 2.
Zamawiający oczekuje
zastosowania rozwiązania
Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania alokującego alokującego mniej niż
mniej niż 200MB pamięci RAM (na potrzeby samego 200MB pamięci RAM (na
potrzeby samego systemu
systemu operacyjnego wirtualizatora)
operacyjnego
wirtualizatora)

E. Oprogramowanie Windows Data Center 2016 – 1 sztuka
L.p.

Nazwa parametru

1

Licencja Windows Data Center 2016

Wymagane
Obsługująca trzy serwery, każdy z dwoma 10-rdzeniowymi
procesorami

F. Licencje dostępowe CAL (na użytkownika) do Windows Serwer 2016 – 600 sztuk
G. Wdrożenie
L.p.
1
2
3
4
5

Wymaganie minimalne
Wszystkie potrzebne kable i elementy niezbędne do stworzenia systemu dostarczy Wykonawca.
Wymagany jest montaż w szafie rack 19’’ wszystkich elementów systemu wirtualizacji.
Wymagane jest zainstalowanie oprogramowania wirtualizatora, uruchomienie min. 10 testowych maszyn wirtualnych z systemem
Windows Serwer 2016.
Przeprowadzenie testów wg. wcześniej dostarczonego i zatwierdzonego scenariusza.
Wykonawca przeprowadzi 5 dniowe szkolenie (po 8 godzin) dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego z konfiguracji i obsługi systemu
oraz autoryzowane szkolenie z oprogramowania wirtualizatora.

27

28

