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Specyfikacja Pakiet 4 

Serwer do Wirtualizacji i SDS (vSAN) 

4szt.  

 

 

Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 

Opis wymagań Serwerów 

Ilość sztuk 4 

Obudowa 

Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn 

do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, wyposażona w 

zestaw ułatwiający wyprowadzenie przewodów z tyłu serwera. 

Procesor 

Architektura x86, minimalna ilość rdzeni dla procesora – 16. Wynik 

wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien 

przekraczać 170 punktów baseline w SPEC w teście CINT2017_Rate 

opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji 

dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi 

być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch 

procesorów. 

Liczba procesorów  Zainstalowany min. 1 

Płyta główna 

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez 

producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 

wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron 

albo Intel Xeon) 

Pamięć operacyjna 

Alternatywa I: 

Minimum 96 GB DDR4 RDIMM 2999MT/s 

za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna: 

Alternatywa II: 

Zainstalowane 384GB pamięci RAM  

Minimum 24 sloty na pamięć. 

Możliwość instalacji minimum 1.5TB Ram 

Pamięć o częstotliwości min. 2666MHz.  

Zabezpieczenie pamięci ECC, Memory mirror. 

Procesor Graficzny 
Zintegrowana karta graficzna osiągająca rozdzielczość min.1920x1200. 

 

Dyski  

Alternatywa I: 

Zainstalowane 2 dyski 12Gbps SAS SSD o pojemności min. 400GB, Hot-Plug 

do intensywnego zapisu oraz 6 dysków SSD 6Gbps SATA o pojemności min 

1.9 TB do intensywnego odczytu  

Zainstalowany modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, 

wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 32GB. Rozwiązanie 

nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

 

http://www.spec.org/
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za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna: 

Alternatywa II : 

Zainstalowane dyski:  

2 x 32GB SSD SATA (pracujące w mirrorze)  

2x 800GB Hot-Plug SSD SAS 12Gb o parametrach minimum 15PB TBW, 

minimum 240 000 IOPS (odczyt) i 130 000 IOPS (zapis) 

8x 2.4TB HDD SAS 12Gb 

Dyski musza znajdować się liście sprzętów certyfikowanych pod Vmware 

vSAN 

Serwer musi posiadać 6 niezajętych zatok umożliwiające instalację dysków 

SATA/SAS  

Serwer musi posiadać możliwość rozszerzenia do minimum 24 zatok 

SATA/SAS/NVM 

Możliwość instalacji dysków SED. 

Kontroler dyskowy 

Zintegrowany na płycie kontroler SATA  

Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 

60 

Minimum 2 GB flash-backed cache.  

Zasilacz Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 750W  

Interfejsy sieciowe 

4 x 10GB Ethernet BaseT 

Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty 

zarządzającej. 

Dodatkowe porty 
 z przodu obudowy: min. 2x USB, 1x DB-15 video. 

 z tyłu obudowy: 2x USB, 1x DB-15  

Chłodzenie Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo  

Zarządzanie 

 Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu 
operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania 
umożliwiający 

 Monitoring statusu i zdrowia systemu 

 Logowanie zdarzeń 

 Umożliwiający Update systemowego firmware 

 Umożliwiający zdalną konfigurację serwera 

 Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu 

 Zdalne włączanie/wyłączanie/restart  

 Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI 

 Zrzut ekranu w momencie zawieszenia system 

 Możliwość przejęcia zdalnego ekranu  

 Zdalny dostęp do serwera 

 Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego 

 Alerty Syslog 

 Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH 

 Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii i 
temperatury serwera  
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 Możliwość mapowania obrazów ISO  

 Możliwość jednoczesnej pracy min. 2 użytkowników przez 
wirtualną konsolę 

Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3,  

Możliwość przełączenia frontowego portu USB w taki sposób, aby ten 

port służył serwisantowi (był podłączony do karty zarządzającej). 

Funkcje zabezpieczeń Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. 

Urządzenia hot swap Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory 

Systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2016 i 2019; VMware vSphere (ESXi) 6.5 i 6.7. 

Gwarancja 
36 miesięcy gwarancji producenta. Gwarantowany czas naprawy NBD. 

Wszelkie uszkodzone nośniki danych pozostają u zamawiającego. 

 

Licencje 

Alternatywa I 

Nazwa licencji ilość 

Licencja VMware vCenter Standard ze wsparciem producenta na 3 lata lub 
równoważna 

1 

Licencja VMware vSphere Standard na 1 CPU ze wsparciem producenta na 3 lata lub 
równoważna 

4 

Licencja VMware vSAN Advanced ze wsparciem producenta na 3 lata lub 
równoważna 

4 

 

Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna: 

Alternatywa II 

Nazwa licencji ilość 

Academic VMware HCI Kit 6 Standard (Per CPU) ze wsparciem producenta na 3 lata 
lub równoważna 

4 

Academic VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 4 hosts (Per 
Instance)ze wsparciem producenta na 3 lata lub równoważna 

1 

 

 

Rozwiązanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa  

 

Serwer Backupowy - 1szt. 

Serwer aplikacyjny  

 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa 
Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania 
w szafie i wysuwania do celów serwisowych  
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Procesor 

Architektura x86. Co najmniej 8 rdzeni w procesorze. Wynik wydajności procesora 
instalowanego w oferowanym serwerze, w systemie dwuprocesorowym, powinien wynosić 
co najmniej 70 punktów w SPEC w teście SPECint2017 Results -- Results opublikowanych 
przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony 
przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum 
dwóch procesorów. 

Liczba 
procesorów 

Min. 1 

Płyta główna 
Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta 
serwera z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów wykonujących 64-
bitowe równoważne instrukcje AMD64 lub EM64T  

Pamięć 
operacyjna 

Zainstalowane co najmniej 64GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu co najmniej 2666MHz. 

Minimum 12 slotów na pamięć. 

Zabezpieczenie 
pamięci 

ECC, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing. 

Procesor 
Graficzny 

Zintegrowana karta graficzna osiągająca rozdzielczość 1280x1024  

Dyski 

Zainstalowane dyski: 

- co najmniej 12  identycznych dysków HotSwap o pojemności  co najmniej 4TB każdy, o 
prędkości obrotowej nie mniejszej niż 7.2k rpm, 

Kontroler 
dyskowy 

Dedykowany kontroler dyskowy, o parametrach nie gorszych niż: 

 - interfejs komunikacji z serwerem: PCIe 3.0 x8 lub szybszy 

- interfejsy komunikacji z dyskami: SAS 12Gbps, z obsługą dysków SAS oraz SATA, co 
najmniej 12 portów 

- pamięć podręczna (cache): co  najmniej 2GB pamięci nieulotnej (flash) 

- funkcja zarzadzania kluczami dla dysków SED 

- obsługa RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 i 60 

- rozbudowa pojemności systemu dyskowego on-line 

- migracja wersji RAID on-line 

- automatyczna przebudowa grupy RAID 

- obsługa global hot spare 

- kontrola spójności danych w grupie RAID 

Zasilacz 

Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące 
redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera 
bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera, o mocy każdego 
zasilacza min. 750W. 

Interfejsy 
sieciowe 

Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: 

- co najmniej 4 porty 10Gb Ethernet BaseT 

 

Dodatkowe 
porty 

 min. 4 x USB  

 min. 1xDB-15 VGA 

Chłodzenie Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap 

http://www.spec.org/
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Zarządzanie 

Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy 
kontroler zdalnego zarządzania, umożliwiający: 

 Zbieranie i przeglądanie informacji o systemie oraz inwentaryzacja 

 Monitorowanie statusu systemu oraz jego stanu 

 Podnoszenie alarmów oraz wysyłanie informacji 

 Zapisywanie zdarzeń w dzienniku 

 Konfigurowanie połączeń sieciowych 

 Konfigurowanie bezpieczeństwa 

 Aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego (firmware) 

 Konfigurowanie ustawień serwera oraz urządzeń 

 Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym 

 Zdalne kontrolowanie zasilania serwera (włączenie, wyłączenie, restart) 

 Zarządzanie kluczami aktywacyjnymi funkcji na żądanie (FoD) 

 Przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI 

 Przechwytywanie treści wyświetlanej na konsoli w przypadku zawieszenia się 
systemu operacyjnego 

 Zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 przy 
odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel 

 Zdalny dostęp do serwera z użyciem klawiatury i myszy zdalnej stacji klienckiej 

 Zdalne instalowanie systemu operacyjnego 

 Alarmowanie za pośrednictwem Syslog 

 Przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH 

 Wyświetlanie grafiki z danymi w czasie rzeczywistym oraz z danymi historycznymi 
na temat poboru mocy i temperatury 

 Ograniczanie poboru mocy 

 Mapowanie obrazu ISO i plików obrazów nośników, zlokalizowanych w lokalnej 
stacji klienckiej jako wirtualnych napędów, dostępnych do użycia przez serwer 

 Montowanie zdalnych obrazów ISO I plików obrazów nośników poprzez HTTPS, 
SFTP, CIFS i NFS 

 Współpraca co najmniej sześciu użytkowników konsoli wirtualnej 

 Kontrolowanie jakości i wykorzystania pasma komunikacyjnego 

 Obsługa co najmniej następujących interfejsów komunikacyjnych: IPMI v2.0, SNMP 
v3, CIM, DCMI v 1.5, REST API, WWW na bazie HTML 5, CLI (wiersz komend). 

 Dostęp przy pomocy smartfona z systemem Android oraz z systemem iOS, z 
zainstalowaną aplikacją, dostarczaną przez producenta serwera, poprzez port USB z przodu 
serwera, z możliwością co najmniej sprawdzenia stanu i statusu serwera, poziomu 
firmware, ustawień sieciowych i alarmów, a także z możliwością włączenia, wyłączenia i 
zrestartowania serwera. Ze względów bezpieczeństwa, nie dopuszcza się komunikacji 
bezprzewodowej pomiędzy serwerem a smartfonem. 

Funkcje 
zabezpieczeń 

Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM  

Możliwość zastosowania zamykanego na klucz panelu przedniego serwera. 

Urządzenia hot 
swap 

Co najmniej dyski, zasilacze oraz wentylatory 
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Obsługa 
Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz tzw. Backplane’y 
dysków twardych do celów serwisowych bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. 

Diagnostyka 

Wbudowany system analizy predykcyjnej, pozwalający na przewidywanie możliwości 
wystąpienia awarii serwera. Analiza musi obejmować co najmniej: procesory, regulatory 
napięcia, pamięć operacyjną (RAM), dyski wewnętrzne, wentylatory, zasilacze, kontrolery 
RAID 

Obsługiwane 
systemy 
operacyjne 

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, i 2019; VMware vSphere (ESXi)  6.5, i 6.7. 

Systemy 
operacyjny 

Alternatywa I 

Bez systemu 

 

 

 

W przypadku wskazania alternatywnych rozwiązań w zakresie pamięci, dysków twardych 
oraz licencji: 

Alternatywa II 

Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows Server Standard 2016 EDU z zestawem licencji na 
wszystkie core procesorów znajdujących się w serwerze i zestawem nośników 

Dokumenty 
Deklaracja zgodności CE, potwierdzenie wyprodukowania systemu zgodnie z normami ISO-
9001:2008, ISO-14001 

Gwarancja 
36 miesięcy gwarancji producenta. Obsługa NBD.  

 

Dokumentacja 
Wymagana dokumentacja w języku polskim lub angielskim. Może być w wersji 
elektronicznej. 

 

Oprogramowanie tworzące SYSTEM OCHRONY DANYCH do zainstalowania na serwerze 

backupowym   

 

Alternatywa I 

Oprogramowanie tworzące SYSTEM OCHRONY DANYCH do zainstalowania na serwerze 

backupowym  w skład którego wchodzi: 

o aplikacja backup’owa 

o system raportujący 

o system dedykowany do wyszukiwania danych 

o system umożliwiający zabezpieczenie danych w trybie Continuous Data 

Protection  

o system umożliwiający instalację oraz eksploatację deduplikatora  

o system umożliwiający zarządzanie SYSTEMEM OCHRONY DANYCH 

 

Poniższe zestawienie obejmuje wymagane funkcjonalności oprogramowania dedykowanego do 

stworzenia SYSTEMU OCHRONY DANYCH 
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1.  
Zamawiający wymaga dostarczenia, uruchomienia i wdrożenia systemu do zabezpieczania 

środowiska Data Center (baz danych, maszyn wirtualnych, serwerów wolnostojących). 

2.  
Wymagane jest dostarczenie  modułów oprogramowania: 

 backupowego (aplikacja backupowa) 

 umożliwiającego stworzenie systemu raportującego 

 umożliwiającego zaindeksowanie oraz przeszukiwanie danych backupowych 

 umożliwiającego stworzenie rozwiązania Continuous Data Protection (CDP) dla 
środowisk VMware 

 umożliwiającego konfigurację/instalację deduplikatora 

 umożliwiające zarządzanie oferowanym środowiskiem dedykowanym do 

zabezpieczania danych  

oferowane oprogramowanie powinno spełniać wszystkie wymienione w niniejszej tabeli 

funkcjonalności. Wymagane wsparcie na oferowane oprogramowanie realizowane przez 

producenta w okresie min. 3 lat w trybie 9x5 NBD, gwarantujące dostęp do najnowszych 

wersji oprogramowania. 

3.  
Wymagane jest dostarczenie licencji w/w oprogramowania do zabezpieczania danych dla 

środowiska obejmującego zarówno serwery niezwirtualizowane oraz zwirtualizowane, 

charakteryzujące się sumaryczną ilością: 8 CPU. Zamawiający przewiduje w kolejnych 

latach rozbudowę zabezpieczanego środowiska, dlatego wymagana jest możliwość 

skalowania rozwiązania stworzonego w oparciu o licencje będące przedmiotem zapytania - 

poprzez dokładanie kolejnych licencji, co powinno umożliwić zabezpieczenie środowiska o 

sumarycznej ilości  48 CPU, bez względu na rozmiar zabezpieczanego wolumenu danych. 

Licencje będące przedmiotem zapytania powinny umożliwić skonfigurowanie 

deduplikatora o pojemności nie mniejszej niż 16TB netto oraz umożliwić zabezpieczenie 

dowolnej ilości maszyn wirtualnych (vSphere 6.5) w trybie CDP pracujących w środowisku 

liczącym 8 CPU. 

 

Wymagania dotyczące aplikacji backupowej: 

4.  Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) 

następujące systemy operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster) , Linux (Red Hat, SUSE, 

Debian, CentOS, Ubuntu), Solaris, AIX, HP-UX, FreeBSD.  

Backup zasobów plików w przypadku powyższych systemów musi podlegać de-duplikacji 

ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z przedstawionymi 

wymaganiami. 

5.  Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup 
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online następujących baz danych i aplikacji: MS Exchange, MS SQL, Oracle, IBM DB2, Lotus 

Notes, SharePoint, SAP, Sybase, VMware vSphere, Hyper-V. 

Backup powyższych baz danych i aplikacji musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym 

blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. 

6.  W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji wymagana możliwość realizacji kopii 

zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (minimum 10 jednoczesnych strumieni). 

7.  Zabezpieczane serwery muszą być backupowane bezpośrednio na dyski de-duplikatora 

(zainstalowanego/skonfigurowanego w oparciu o licencje będące przedmiotem zapytania) 

bez pośrednictwa jakichkolwiek innych urządzeń/serwerów, dostarczone licencje (dotyczy 

aplikacji backup’owej oraz deduplikatora) powinny umożliwiać całkowitą utylizację 

wymaganej przestrzeni deduplikatora. 

8.  Transfer danych z zabezpieczanych serwerów do oferowanego de-duplikatora nie może się 

odbywać po sieci SAN.  

9.  Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla sieci lokalnej:  

 backup pojedynczych plików 
 backup całych systemów plików 
 backup baz danych w trakcie ich normalnej pracy 
 backup ustawień systemu operacyjnego Windows. 
 backup całych obrazów maszyn wirtualnych systemu VMware vSphere 
 backup całych obrazów maszyn wirtualnych systemu Hyper-V 

10.  Rozwiązanie backupowe musi umożliwiać transfer danych bezpośrednio ze zdalnych 

oddziałów do oferowanego deduplikatora bez konieczności instalacji jakiegokolwiek 

sprzętu w oddziale. Powyższa funkcjonalność wymagana jest dla następujących typów 

danych: 

 backup pojedynczych plików 
 backup całych systemów plików 
 backup baz danych w trakcie ich normalnej pracy 

11.  W przypadku zabezpieczania środowisk zdalnych, oferowane rozwiązanie backupowe nie 

może wymagać zaangażowania ze strony personelu w oddziale. 

12.  Wymaga się aby oferowane rozwiązanie backupowe było w pełni konfigurowalne ze 

zdalnej konsoli, w szczególności backupy maszyn w oddziałach (bazy, pliki) muszą być 

konfigurowalne z poziomu centralnej konsoli bez konieczności logowania się na 

zabezpieczaną maszynę. 

13.  Oferowane rozwiązanie backupowe musi umożliwiać odtworzenie  

 plików  
 baz danych  

na docelową maszynę w oddziale - z poziomu centralnej konsoli systemu backupowego. 

Wymagany scenariusz nie może wymagać logowania się na odtwarzaną maszynę w celu 

odtworzenia danych z systemu backupowego. 

14.  W celu minimalizacji ilości przesyłanych danych, oferowane rozwiązanie musi mieć 

możliwość przesyłania odtwarzanych danych do docelowego serwera w postaci 
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skompresowanej, odtwarzane dane powinny zostać rozkompresowane na docelowym 

serwerze przez agenta oferowanego systemu. 

15.  Oprogramowanie backupowe musi posiadać funkcjonalność podziału danych (plików, baz 

danych, obrazów maszyn wirtualnych) na bloki o zmiennej długości. System musi się 

dopasowywać do struktury dokumentu zapewniając podział na bloki o różnej długości w 

ramach pojedynczego dokumentu w celu polepszenia efektywności deduplikacji. 

Podział na bloki musi następować bezpośrednio na zabezpieczanym serwerze. 

16.  Używany algorytm de-duplikacji musi również generować zmienny blok w przypadku 

backupu pojedynczego dokumentu. Bloki wysyłane w trakcie backupu pojedynczego 

dokumentu (z zabezpieczanej maszyny do medium de-duplikacyjnego) muszą być różnej 

długości jednak nie większej niż 32kB. 

17.  Wymaga się aby oprogramowanie backupowe przesyłało na oferowany deduplikator tylko 

unikalne bloki nie znajdujące się na tym urządzeniu, w efekcie skracając czas backupu, 

obciążenie procesora i zmniejszając ruch w sieci WAN / LAN. 

18.  Funkcjonalność deduplikacji nie może wymagać instalacji dodatkowych modułów 

programowych po stronie klienckiej lub serwera backupowego. 

19.  Oprogramowanie backupowe nie może odczytywać tych plików z systemu dyskowego, 

które się nie zmieniły w stosunku do ostatniego backupu. Raz zbackupowany plik nie może 

być ponownie odczytywany, chyba, że zmieni się jego zawartość. 

20.  Wymaga się aby oprogramowanie backupowe realizowało wyłącznie -  logicznie pełne 

backupy systemu plików. Z zabezpieczanego systemu plików muszą odczytywane tylko 

nowe lub zmienione pliki, do oferowanego de-duplikatora powinny być przesyłane dane po 

de-duplikacji, jednak każdy finalny backup musi być logicznie pełnym backupem. W 

wewnętrznej strukturze systemu musi być przechowywana informacja o każdym backupie 

i należących do niego danych (blokach), dzięki czemu odtworzenie jakichkolwiek danych 

plikowych musi być pojedynczym zadaniem identycznym z odtworzeniem danych z 

pełnego backupu. 

21.  Wymagana możliwość definiowania w konsoli oprogramowania backupowego ważności 

(retencji) danych (backupów) na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po 

okresie ważności backupy musza być automatycznie usunięte. 

22.  Wymagana możliwość tworzenia z poziomu GUI (konsoli graficznej) w przypadku 

oferowanego oprogramowania backupowego, polityk typu „dziadek – ojciec –syn”, to 

znaczy tworzenia polityk w których zdefiniowano: 

 Czas przechowywania backupów dziennych 
 Czas przechowywania backupów tygodniowych 
 Czas przechowywania backupów miesięcznych 
 Czas przechowywania backupów rocznych 

23.  Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wykluczeń, czyli elementów nie 

podlegających backupowi w ramach zadania backupowego. Wymagana możliwość 

tworzenia wykluczeń dla dowolnej kombinacji następujących elementów: 

 wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp3  
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 dla całych katalogów (np.: c:\windows). 
 dla pojedynczych plików 

24.  Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość zdefiniowania aby ostatni backup dowolnego 

zbioru danych nigdy się nie przeterminował. Oznacza to, że jeśli dany zasób nie będzie 

backupowany w przyszłości to automatycznie ostatni ważny backup tego zasobu będzie 

przechowywany bezterminowo, jedynie administrator może zdecydować o jego usunięciu. 

25.  Konsola zarządzająca systemem backupowym musi integrować się z Active Directory. Musi 

być możliwość przydzielania użytkownikom i grupom Active Directory dostępnych ról 

(min, administrator, monitoring, tylko wykonywanie odtworzeń) w systemie backupowym. 

26.  Wymagana możliwość generowania (poprzez konsolę) raportów określających zajętość 

przestrzeni przeznaczonej na składowanie de-duplikatów. 

27.  Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów do oferowanego deduplikatora muszą być 

kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem minimum 256-bitowym. 

28.  Wymagana jest autentykacja komunikacji między klientem a serwerem backupu (farmą 

serwerów) oparta na certyfikatach. 

29.  Oprogramowanie backupowe musi pozwalać na odtwarzanie danych poprzez: wybór 

odtwarzanych danych, wymagane odtworzenie danych w jednym kroku. 

30.  Wymagana możliwość limitowania wielkości zadania backupowego, jeśli zadanie 

backupowe przekroczy zdefiniowaną wielkość wówczas nie może być zapisane w systemie 

backupowym. 

31.  Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać ograniczenie mocy procesora używanej do 

wykonywania zdania backupu tak aby odpowiednia moc procesora pozostała do 

wykorzystania dla innych zadań.  

32.  Rozwiązanie backupowe musi wspierać backup i odtwarzanie środowisk VMware 6.0, 6.5.  

Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać w przypadku środowisk VMware 

następujące typy backupu:  

a. Backup całych maszyn wirtualnych  
b. Backup pojedynczych, wybranych dysków maszyny wirtualnej vmdk 
c. Musi istnieć możliwość zastosowania wyrażeń regularnych do określenia które 

wirtualne dyski VMware mają być backupowane 
d. W trakcie backupu odczytowi z systemu dyskowego mają podlegać tylko zmienione 

bloki wirtualnych maszyn systemu VMware (wymagane wykorzystanie 
mechanizmu CBT systemu VMware) 

e. Wykonywanie backupu obrazów maszyn wirtualnych VMware nie może wymagać 
bufora dyskowego na kopię obrazów maszyn wirtualnych (plików vmdk) 

Powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać deduplikacji ze zmiennym 

blokiem przed wysłaniem danych do medium backupowego zgodnie z przytoczonymi 

wymaganiami dla deduplikacji. 

Powyższe metody backupu muszą być wbudowane w oferowany system backupu, nie 

powinny wymagać tworzenia skryptów/dodatkowych komend. 

33.  Oferowany system musi pozwalać na szybkie odtworzenie  
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 całych obrazów maszyn wirtualnych  
 pojedynczych dysków maszyny wirtualnej z backupu całej maszyny wirtualnej 

34.  Wymaga się aby oferowane rozwiązanie backupowe umożliwiało odtwarzanie obrazów 

maszyn wirtualnych VMware z następującymi funkcjonalnościami: 

a. odtwarzanie całych maszyn wirtualnych musi wykorzystywać mechanizm CBT 
systemu VMware – odtwarzane są tylko te bloki wirtualnej maszyny/dysku które 
uległy zmianie od ostatniego backupu 

b. odtwarzanie pojedynczych dysków maszyn wirtualnych musi wykorzystywać 
mechanizm CBT systemu VMware – odtwarzane są tylko te bloki wirtualnej 
maszyny/dysku które uległy zmianie od ostatniego backupu 

c. odtworzenie pojedynczych plików z backupu obrazu maszyny wirtualnej bez 
konieczności odtworzenia całej maszyny wirtualnej, funkcjonalność ta musi być 
dostępna dla obrazów maszyn wirtualnych z zainstalowanym systemem 
operacyjnym Windows oraz Linux. 

d. możliwość zamontowania na dowolnym serwerze (fizycznym lub wirtualnym) 
zbackupowanych obrazów maszyn wirtualnych Windows (plików vmdk maszyny 
wirtualnej Windows), w efekcie metoda ta nie odtwarza backupów a jedynie 
umożliwia na przeglądanie zawartości plików vmdk w backupie z poziomu 
Eksploratora Plików Windows na dowolnej maszynie 
 

Powyższe metody odtworzenia muszą być wbudowane w system backupu i w pełni 

automatyczne nie mogą generować konieczności wykorzystania dodatkowych skryptów/ 

komend. 

35.  Oferowane oprogramowanie backupowe musi mieć możliwość prezentacji (bez 
konieczności odtworzenia) zbackupowanych obrazów maszyn wirtualnych VMware 
(plików vmdk) jako katalogów na maszynie fizycznej w celu ich przeszukiwania 
(wymagane przeszukiwanie po nazwach plików jak również zawartości plików) z poziomu 
systemu operacyjnego maszyny fizycznej. 

36.  Oferowane oprogramowanie backupowe musi mieć możliwość backupu/odtworzenia w 
trybie „image backup” (backup plików vmdk) maszyn wirtualnych znajdujących się na 
serwerach VMware ESX bez udziału vCenter. 

37.  Oferowane oprogramowanie backupowe musi mieć możliwość automatycznego 

sprawdzania (weryfikacji) zbackupowanych maszyn wirtualnych VMware, wymagana 

możliwość ustawienia kalendarza weryfikacji maszyn wirtualnych VMware. 

Weryfikacja maszyn wirtualnych musi zapewniać minimum: 

a. odtworzenie maszyny wirtualnej na zdefiniowanym Data Center/Data Store 
b. weryfikację podstawowych procesów  
c. możliwość dołączenia własnego skryptu weryfikującego wybrane elementy 

maszyny wirtualnej 
Wymagana dostępność informacji w konsoli systemu backupu o statusie 

(poprawna/niepoprawna) weryfikacji maszyny wirtualnej. 

38.  Administrator (właściciel) danej maszyny wirtualnej VMware vSphere musi mieć 

możliwość samodzielnego (bez konieczności kontaktu z administratorem backupu czy tez 

administratorem VMware) odtworzenia pojedynczych plików z dowolnego backupu obrazu 

jego maszyny wirtualnej. 

39.  Oprogramowanie backupowe musi zawsze przechowywać pełne backupy obrazów maszyn 
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wirtualnych środowiska VMware vSphere dla każdej wykonanej w przeszłości kopii 

zapasowej. Każdy backup obrazu maszyny wirtualnej musi być backupem pełnym. 

40.  Oferowane rozwiązanie backupowe musi umożliwiać na tworzenie automatycznych polityk 

backupowych dla: 

 Folderu 
 Resource Pool 

 
systemu VMware vSphere. Oznacza to, że dodanie maszyny wirtualnej do folderu, hosta czy 

resource pooli w systemie VMware spowoduje automatyczne backupowanie dodanej 

maszyny wirtualnej zgodnie z polityka zdefiniowana dla folderu hosta czy resource pooli w 

systemie VMware. 

41.  Rozwiązanie backupowe musi umożliwiać zdefiniowanie polityk backupowych dostępnych 

dla administratora systemu VMware z poziomu vCenter. Administrator VMware musi mieć 

możliwość przyporządkowania nowo tworzonych maszyn wirtualnych do polityk 

backupowych. 

42.  Oferowany system musi automatycznie naprawiać problemy związane ze  snapshotami 

VMware. W przypadku gdy system VMware nie usunie snapshotu, oprogramowanie 
backupowe musi automatycznie ponawiać usunięcie snapshotu a w przypadku 

konieczności automatycznie konsolidować maszyny wirtualne VMware 

43.  Wymaga się aby inicjowanie backupu oraz odtwarzanie maszyn wirtualnych VMware 

dostępne było z poziomu graficznego interfejsu, linii komend oraz przez REST API 

44.  Oferowane oprogramowanie backupowe powinno umożliwiać dla środowisk Hyper-V:  

a. backup pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej ze środka maszyny 

wirtualnej Hyper-V. 

b. backup całych maszyn wirtualnych (czyli plików vhd reprezentujących wirtualną 

maszynę), takie wykonanie backupu nie powinno wymagać bufora dyskowego na kopię 

obrazów maszyn wirtualnych (plików vhd). 

c.  wykonywanie backupu jak w punkcie b. powinno umożliwiać na odtworzenie 

pojedynczych plików z obrazu maszyny wirtualnej bez konieczności odtworzenia całej 

maszyny wirtualnej, funkcjonalność ta powinna być dostępna dla obrazów maszyn 

wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows. 

− dopuszcza się wykonywanie snapshotów vss maszyn wirtualnych i użycie ich w 

trakcie backupu obrazów maszyn wirtualnych. 

− powyższe metody backupu muszą być wbudowane w system backupu i w pełni 

automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend. 

− powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać de-duplikacji ze 

zmiennym blokiem w momencie odczytu danych zgodnie z wymaganiami powyżej. 

45.  Oferowane oprogramowanie backupowe musi zapewniać spójny backup Exchange / MSSQL 

przy backupie obrazów maszyn wirtualnych środowiska Hyper-V 
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46.  Wymagana możliwość odtworzenia danych  

 z zabezpieczanego serwera / komputera 
 z konsoli systemu backupowego 

47.  Wymagana możliwość odtworzenia: 

 Pojedynczego pliku 
 Zabezpieczanej bazy danych 

48.  W przypadku systemów Windows 2012, Windows 2016 wymagana funkcjonalność Bare 

Metal Recovery - automatycznego odtworzenia całego serwera  (system operacyjny + 

ustawienia systemu operacyjnego + dane) w jednym kroku bezpośrednio z oferowanego 

urządzenia,  

Funkcjonalność ta powinna być wbudowana w rozwiązanie backupowe. 

49.  W przypadku odtwarzania danych poprzez interfejs dostępny na zabezpieczanym 

serwerze/laptopie wymagany mechanizm autentykacji użytkowników spełniający 

funkcjonalności: 

 mechanizm wbudowany w system backupowy 
 mechanizm zintegrowany z usługami katalogowymi  
 w przypadku wykorzystania AD, użytkownicy będący w domenie nie muszą 

się logować do systemu backupu w przypadku konieczności  
i. odtworzenia danych 

ii. przeszukania zwartości swoich backupów 
iii. wykonania backupu 

50.  W przypadku odtwarzania istniejącego systemu plików (systemu plików który utracił część 

zasobów) oprogramowanie backupowe musi samo, automatycznie sprawdzać których 

plików znajdujących się w backupie, brakuje na odtwarzanej maszynie a następnie 

odczytać z backupu i przesłać tylko te pliki które znajdują się w backupie  a których brakuje 

na odtwarzanej maszynie. 

51.  Oferowany system backupu musi być dostępny (dla backupu i odtwarzania) przez 24h na 

dobę 7 dni w tygodniu, wyklucza się istnienie okresów w przypadku których system 

backupowy nie może wykonywać backupu lub odtwarzania (tzw. BLACKOUT WINDOWS). 

52.  Wymaga się aby oferowany system backupu posiadał możliwość bezpośredniego 

raportowania o błędach do serwisu producenta 

53.  Oferowany system backupu powinien mieć możliwość instalacji agentów jako plików msi. 

Wymagana możliwość automatyzacji instalacji agentów poprzez uruchomienie skryptu na 

zabezpieczanej maszynie, przyporządkowującego maszynę automatycznie do określonej 

polityki backupowej. 

54.  Oferowany system backupu powinien posiadać możliwość automatycznej samo-aktualizacji 

poprzez automatyczne ściąganie nowych wersji oprogramowania od producenta. 

55.  Oferowany system backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji 

oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu. 

 



Dostawa sprzętu komputerowego 

nr postępowania: 25/ZP/2019 

Załącznik nr 1.4 do SIWZ 
 

 
W ramach oferowanych licencji wymaga się następujących funkcjonalności – 

dotyczących monitorowania, raportowania oraz przeszukiwania backupów: 

56.  
W ramach dostarczonych licencji musi być zapewniona możliwość monitorowania, 

raportowania, szczegółowego rozliczania z użycia komponentów systemu backupowego 

oraz analizy błędów dla środowiska kopii zapasowej Zamawiającego. Wymagana 

dostępność następujących raportów:  

a. Podsumowanie zadań backupowych (liczba backupów udanych, 

nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar zbackupowanych danych) 

b. Podsumowanie zadań odtworzeniowych (liczba odtworzeń udanych, 

nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar odtworzonych danych danych) 

c. Zbiorcze procentowe zestawienie udanych zadań backupowych z 

poszczególnych serwerów 

d. Zbiorcze zestawienie zabezpieczanych serwerów które w sposób ciągły 

(kilka razy pod rząd) maja problem z backupami 

e. Zestawienie zabezpieczanych systemów plików które w ogóle nie są 

backupowane 

f. Spodziewany czas odtwarzania zabezpieczanego serwera oraz potencjalnej 

utraty danych (czas między ostatnim backupem a chwilą awarii) 

g. Najmniej wiarygodne zabezpieczanych serwery (procent nieudanych 

backupów) 

h. Lista najwolniejszych/najszybszych zabezpieczanych maszyn 

i. Poziom SLA (procentowa liczba udanych backupów) w odniesieniu do 

poziomu założonego 

j. Mierzenie poziomu SLA dla poszczególnych zabezpieczanych serwerów 

przy uwzględnieniu założonego okna backupowego i RPO (punktu do 

którego się dotwarzamy) 

k. Liczba danych backupowanych dziennie 

l. Liczba zadań backupowych dziennie 

m. Zużycie zasobów na serwerach backupowych (procesor, pamięć, karty 

sieciowe LAN, SAN) 

n. Zużycie mediów backupowych i napędów taśmowych 

o. Aktualna konfiguracja systemu backupowego 

p. Historia zmian konfiguracji systemu backupowego 

q. Posiadane licencje systemu backupowego 
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r. Wykorzystanie systemu backupowego przez poszczególne działy / grupy 

użytkowników (chargeback per cost center) 

57.  W ramach dostarczonych licencji wymagana możliwość zaindeksowania oraz 
przeszukiwania backupów z poziomu graficznego interface’u (GUI), wymagana także 
możliwość wyszukania dowolnych fraz w nazwach plików. 
 

W ramach oferowanych licencji wymaga się następujących funkcjonalności – dotyczy 

rozwiązań Continuous Data Protection dla środowisk VMware  

58.  integracja na poziomie VMware vCenter Plug-in (ORCHESTRATION, MANAGEMENT) , 

vSphere Web Client GUI 

59.  wsparcie dla HA, DRS, S-DRS, VMotion, S-VMotion  

60.  możliwość integracji z VMware vRealize Operations Manager 

61.  rozwiązanie dostarczane w postaci oprogramowania instalowanego na platformie ESXi 

62.  zabepieczenie dowolnej maszyny wirtualnej  wraz z aplikacjami w trybie ciągłym tzn. 

umożliwiającym  odtworzenie do dowolnego punktu w czasie (tzw. PIT – Point In Time), 

wymagane wsparcie dla VMware ESXi 6.0, 6.5 

63.  możliwość tworzenia tzw. CONSISTENCY GROUP zapewniających identyczną konsystencję 

dla przynależących do danej grupy maszyn wirtualnych (VM) 

64.  zabezpieczenie realizowane za pośrednictwem ciągłej replikacji (a nie za pomocą 

SNAPSHOT’ów ) na poziomie VMDK oraz RDM, niezależnie od użytego storage’u  (tzw. 

Storage Agnostic -warunkiem jest wsparcie przez VMware), wymagane wsparcie dla 

połączeń: FC, FCoE, iSCSI, NAS oraz DAS 

65.  wsparcie dla replikacji (bi-directional) asynchronicznej oraz synchronicznej (realizowanej na 

poziomie dostarczanego oprogramowania), połączonych z mechanizmem tzw. JOURNALING 

umożliwiającego odnotowanie wszystkich zmian zabezpieczanego środowiska 

66.  odporność na krótkotrawałe problemy (przeciążenie, zaniki) związane z siecią WAN 

67.  wbudowana funkcjonalność  deduplikacji oraz kompresji w przypadku transmisji danych 

poprzez WAN 

68.  wsparcie dla równoległej replikacji  zabezpieczanego środowiska do różnych ośrodków 

docelowych (min. 3-ech), wsparcie dla replikacji równoległej powinno być zapewnione 

również na poziomie grup konsystencji (CONSISTENCY GROUP)  

69.  proponowane rozwiązanie powinno umożliwiać: 

 stworzenia DISASTER RECOVERY dla całego zabezpieczanego wirtualnego 

środowiska zbudowanego w oparciu o VMware vSphere 

 operacyjne ODTWARZANIE dowolnej maszyny VM wraz z aplikacjami  

  MIGRACJI danych w trybie ON-LINE na inne zasoby dyskowe 

70.  równoległe wsparcie środowisk lokalnych oraz zdalnych, wymagana możliwość  pracy w 3-
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ech trybach, tzw.: CDP (Continuous Data Protection  … tryb replikacji lokalnej), CRR 

(Continuous Remote Replication  … tryb replikacji zdalnej), CLR (Continuous Local and 

Remote Replication … połączenie CDP oraz CLR … tryb replikacji lokalnej oraz zdalnej) w 

ramach dostarczonych licencji 

71.  granularność umożliwiająca pominięcie określonych plików VMDK związanych z 

wirtualnymi serwerami VM objętych protekcją 

72.  architektura FAULT-TOLERANT, brak pojedynczego punktu awarii 

73.  działanie rozwiązania będącego  przedmiotem zapytania nie może mieć  negatywnego 

wpływu na wydajność zabezpieczanych maszyn i aplikacji 

74.  wyskalowanie systemu powinno gwarantować RPO (Recovery Point Objective) w przypadku 

codziennej pracy ciągłej na poziomie pojedynczych sekund 

75.  proponowana konfiguracja systemu powinna zapewnić następującą retencję 

przechowywanych kopii bezpieczeństwa: 

- RPO=30s z ostatnich 24h,  
- RPO=24h z ostatniego tygodnia,  
- RPO=1tydzień z ostatniego miesiąca 

 

76.  możliwość odtworzenia zabezpieczanego środowiska do DOWOLNEGO punktu w czasie  

77.  możliwość trybu pracy umożliwiającego objęciem protekcją w sposób automatyczny nowo 

dodanych maszyn wirtualnych (VM) 

78.  rozwiązanie powinno dopuszczać zmiany HW na poziomie infrastruktury zabezpieczanego 

środowiska bez negatywnego wpływu na działanie systemu 

79.  możliwość użycia mechanizmu typu BOOKMARK dla oznaczenia konsystentnych kopii 

zabezpieczanych aplikacji 

80.  wsparcie dla VSS, zapewnienie konsystencji aplikacji na poziomie  VSS 

81.  możliwość automatycznego przeprowadzania operacji typu FAILOVER/FAILBACK  do 

dowolnego punktu w czasie dla określonych produkcyjnych serwerów wirtualnych (VM), w 

tym: odtworzenie, uruchomienie (z zachowaniem wymaganej sekwencji), konfigurację 

82.  możliwość automatycznego przeprowadzania operacji typu FAILOVER/FAILBACK  do 

dowolnego punktu w czasie określonych testowych maszyn wirtualnych (VM) 

83.  możliwość automatycznego zainicjowania procesu REVERSE REPLICATION w przypadku 

procesów FAILOVER/FAILBACK 

84.  możliwość przeprowadzania testów DR bez wpływu na zabezpieczane serwery produkcyjne 

oraz bez konieczności zmian w działaniu replikacji (np.: PAUSE, REVERSE, …) 

85.  możliwość skryptowego tworzenia planów RECOVERY 
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Wymagania funkcjonalne dotyczące deduplikatora skonfigurowanego w oparciu o 

licencje będące przedmiotem zapytania (wymagany rozmiar deduplikatora został 

podany wcześniej)  

86.  Rozwiązanie powstałe w wyniku instalacji/konfiguracji licencji będących przedmiotem 

zapytania musi być przeznaczone do deduplikacji, dedykowane do przechowywania kopii 

zapasowych. Urządzenie musi spełniać wymagania wyspecyfikowane w niniejszej tabeli. 

87.  Oprogramowanie będące przedmiotem zapytania musi umożliwiać konfigurację deduplikatora 
na platformie VMware vSphere 6.5 oraz Microsoft Windows Server 2012 R2 z Hyper-V, o wcześniej 
określonej przestrzeni (powierzchni użytkowej dedykowanej do przechowywania 
deduplikatów) bez uwzględniania mechanizmów protekcji, wymagane skalowanie do min. 
90TB powierzchni netto w ramach tego samego urządzenia. 

88.  Deduplikator musi zapewniać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami: 
 CIFS 
 NFS 
 deduplikacja na źródle (alternatywnie OST/BOOST/CATALYST) 

 
w obrębie oferowanej pojemności urządzenia. 

89.  Wymagane jest dostarczenie licencji zapewniających funkcjonalność: ENCRYPTION 

(szyfrowanie) w obrębie maksymalnej wymaganej pojemności urządzenia. 

90.  Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 20 strumieni  
91.  Oferowane urządzenie musi deduplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na 

wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci 
(niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do 
urządzenia. 

92.  Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym 
bloku. 
Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego 
strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień 
danych na bloki o różnej długości.  

93.  De-duplikacja zmiennym, dynamicznym blokiem musi oznaczać, że wielkość każdego bloku (na 
jakie są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) może być inna niż poprzedniego 
i jest indywidualnie ustalana przez algorytm urządzenia w celu maksymalnego zwiększenia 
efektywności deduplikacji. 

94.  Niedopuszczalna jest deduplikacja stałym blokiem o ustalonej tej samej długości,  możliwość 
manulanej zmiany (bądź poprzez oskryptowanie) długości bloku deduplikacji również nie 
może zastąpić wymogu automatycznego doboru długości bloku na jaki dzielony jest każdy 
strumień danych. 

95.  Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej deduplikacji dla danych 
otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, deduplikacja na źródle) 
przechowywanych w obrębie całego urządzenia. 
W obrębie całego urządzenia, raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie 
może być ponownie zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie 
otrzymany. 

96.  Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę 
mechanizmów globalnej deduplikacji pomiędzy dowolnymi dwoma udziałami NFS, CIFS. Blok 
danych otrzymany i zapisany na udział CIFS, nie może zostać ponownie zapisany jeśli trafi do 
udziału NFS w obrębie tego samego urządzenia (to samo dotyczy deduplikacji na źródle) 

97.  Przestrzeń składowania zdeduplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów 
dostępowych. 
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98.  Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo skompresowane  
99.  Oferowane rozwiązanie musi wspierać oferowaną aplikację backup’ową oraz co najmniej: 

VERITAS NetBackup, EMC Networker, Veeam, Oracle RMAN,  Microsoft SQL Server 
Management Studio. 

100.  W przypadku współpracy z każdą z poniższych aplikacji: 

 RMAN (dla ORACLE) 

 Microsoft SQL Server Management Studio (dla Microsoft SQL) 

 VERITAS NetBackup 

 EMC NetWorker 

urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (deduplikację na zabezpieczanej 

maszynie) i przesyłanie nowych, nie znajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez 

sieć LAN.   

Deduplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać aby z serwerów do 
oferowanego urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie 
znajdujące się dotychczas na urządzeniu. 

101.  W przypadku de-duplikacji na źródle poprzez sieć IP (LAN oraz WAN), musi być możliwość 
szyfrowania komunikacji kluczem minimum 256 bitów. 

102.  Urządzenie powinno dopuszczać co najmniej 90% utylizację powierzchni netto, bez 
widocznego spadku wydajności. Dokumentacja urządzenia nie może wskazywać na 
jakiekolwiek problemy czy obostrzenia, które mogą pojawić się przy zapełnieniu urządzenia 
poniżej 90%. 

103.  Oferowane urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią replikację danych (bez pośrednictwa 
dodatkowych modułów) do drugiego urządzenia tego samego typu lub deduplikatora 
sprzętowego, wymagane następujące tryby pracy replikacji: 

 jeden do jednego  
 wiele do jednego 
 jeden do wielu 
 kaskadowej (urządzenie A replikuje dane do urządzenia B które te same dane replikuje 

do urządzenia C). 
Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te 
fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu, rozwiązanie 
replikacyjne nie powinno wymagać aby obszar na który dane są replikowane był większy od 
obszaru źródłowego (replikowanego) w przypadku schematu „jeden do jednego” – weryfikacja 
na podstawie ogólnie dostępnej dokumentacji producenta oraz zaleceń.   Ewentualna licencja 
na replikację musi być dostarczona w ramach postępowania. 

104.  W przypadku  wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać 
przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie 
strumienia replikacji tymi samymi portami. 

105.  W przypadku  replikacji danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez systemy: 
oferowaną aplikację backupową/ VERITAS  NetBackup /EMC NetWorker muszą być możliwe 
do uzyskania jednocześnie wszystkie następujące funkcjonalności: 
 replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów 

pośredniczących 
 replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się na docelowym 

urządzeniu 
 replikacja zarządzana jest z poziomu aplikacji backupowej, aplikacja backupowa posiada 

informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach bez 
konieczności przeprowadzania procesu inwentaryzacji 
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106.  Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o 
więcej niż 10%. 

107.  Wymagana możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma 
urządzeniami. 

108.  Deduplikator musi umożliwiać wykonywanie oraz przechowywanie SnapShot’ów (min. 50 
jednocześnie), czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na 
określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze 
Snapshot’u. 
Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych 
produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia 
(przyjmowania backupów / odtwarzania). 

109.  Deduplikator musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej 
logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między 
logicznymi częściami urządzenia). 

110.  Deduplikator musi mieć możliwość podziału na minimum 14 logicznych części pracujących 

równolegle. Producent musi oficjalnie wspierać pracę minimum 14 logicznych części 

pracujących równolegle z pełną wydajnością urządzenia. 

111.  Dla każdej z logicznych części oferowanego urządzenia musi być możliwość zdefiniowania 

oddzielnego użytkownika zarządzającego daną logiczną częścią de-duplikatora. Użytkownicy 

zarządzający logiczną częścią A muszą widzieć tylko i wyłącznie zasoby logicznej części i nie 

mogą widzieć żadnych innych zasobów oferowanego urządzenia. 

112.  Wymagana możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego urządzenia, 

jako niezależnego urządzenia dostępnego poprzez: 

 CIFS 

 NFS 

 wymagany protokół umożliwiający deduplikację na źródle 

113.  Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do 

backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia.  

114.  Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy 
procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu), nie 
może wymagać (zgodnie z oficjalnymi zaleceniami producenta) definiowania BLACKOUT 
WINDOW czyli okna czasowego dedykowanego dla procesu czyszczenia podczas którego nie są 
realizowane procesy backupu / odtwarzania danych czy replikacji. 

115.  Wymagana możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem 
usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora). 

116.  Wymagana możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania 
przeterminowanych danych (czyszczenia). 

117.  Standardowa częstotliwość usuwania przeterminowanych danych (czyszczenie) nie powinna 
być większa niż 1 raz na tydzień - minimalizując czas w którym backupy/odtworzenia narażone 
są na spowolnienie (weryfikacja wymagania na podstawie dokumentacji typu DOBRE 
PRAKTYKI publikowanej przez producenta). 

118.  Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez 
 interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej 
 poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) 

 

Wymagania funkcjonalne dotyczące środowiska umożliwiającego zarządzanie 

środowiskiem dedykowanym do zabezpieczania danych stworzonego w oparciu o 

oprogramowanie będące przedmiotem zapytania 
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119.  Możliwość uruchomienia zdalnych konsol dla: 

 

 aplikacji backup’owej  

 systemu dedykowanego do raportowania 

 systemu dedykowanego do przeszukiwania danych backup’owych 

 systemu CDP 

 deduplikatora 
 

stworzonych w oparciu o oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, możliwość 

zdalnego uruchomienia oraz wyłączenia w/w komponentów 

120.  Zapewnienie podglądu on-line takich elementów jak: 
 aktywność procesów backup’owych 
 aktywność procesów replikacyjnych 
 aktualny status 
 alarmy 

w przypadku zaoferowanej aplikacji backup’owej oraz deduplikatora 
121.  Możliwość zarządzania procesem wyszukiwania danych backup’owych  
122.  Integracja z oferowanym rozwiązaniem dedykowanym do raportowania, możliwość 

inicjowania raportów 
 

 

 

 

Alternatywa II 

 

Wymagania ogólne 

 

1. 1 Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 
6.5 oraz 6.7 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019. Wszystkie 
funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych 
platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej 

2.  Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter 
oraz pojedynczymi hostami. 

3.  Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center 
Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

4.  Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów 
operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V 

 

Całkowite koszty posiadania 

5.  Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej 
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platformy serwerowej i dyskowej 

 

6.  Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie 
wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków 

 

7.  Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia 
wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą 
jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji 

 

8.  Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata 
bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości 
odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach 
backupu. 

 

9.  Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia 
czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności 
backupu lub odtwarzania 

 

10.  Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku 
wymagania granularnego odtworzenia 

 

11.  Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie 
zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji 
pola „notatki” na wirtualnej maszynie 

 

12.  Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po 
zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. 

 

13.  Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 8.x i 
9.x i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych 
metadanych do vCD  

 

14.  Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu 
prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji 

 

15.  Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z 
backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą 
jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji 

 

16.  Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających 
współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) 
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17.  Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu 
instancji konsoli administracyjnych. 

 

 

Wymagania RPO 

 

18.  Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich 
wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez 
dostawcę platformy wirtualizacyjnej 

 

19.  Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned 
snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może 
wymagać interakcji administratora 

 

20.  Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy 

 

21.  Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server 

 

22.  Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej 

 

23.  Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) 

 

24.  Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 
2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu 

25.  Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn 
bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając 
asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia 
plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.  

 

26.  Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik 

 

27.  Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze 
wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) 

 

28.  Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V 

 

29.  Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby 
transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) 

 

30.  Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z 
klienta webowego vSphere 
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31.  Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel 
processing)  

 

 

 

Wymagania RTO 

 

32.  Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio 
ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu 
przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi 
być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii 
zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w 
oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama 
funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania 

 

33.  Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na 
storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w 
hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - 
oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami 

34.  Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików 
konfiguracji i dysków 

 

35.  Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio 
do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2 

 

36.  Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer 
produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. 
Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików 

 

37.  Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny 
wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct 
dla platformy Hyper-V  

 

38.  Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: 

a. Linux  

 ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs  

b. BSD  

 UFS, UFS2  

c. Solaris  

 ZFS, UFS  

d. Mac  

 HFS, HFS+  
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e. Windows  

 NTFS, FAT, FAT32, ReFS  

f. Novell OES  

 NSS  

 

39.  Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows 
Storage Spaces 

 

40.  Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez 
użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. 

 

41.  Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich 
jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł. 

 

42.  Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i 
nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").  

 

43.  Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze.  

 

44.  Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i 
nowsze.  

 

45.  Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej 
uruchomienia. 

 

46.  Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania 
plików w plikach backupowych. 

 

47.  Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny 
Microsoft Windows  

 

48.  Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse 
CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN 

 

 

 

Ograniczenia ryzyka 

 

49.  Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu 
wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek 
danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec 
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Protection Engine oraz ESET NOD32. 

 

 

 

Monitoring 

 

50.  System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego 

na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich 

 

51.  System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 

5.x oraz 6.x – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane 

przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie 

 

52.  System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 

2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w 

płatnej licencji Microsoft Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine 

Manager lub pracujące samodzielnie 

53.  System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez 

VMware 

 

54.  System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od 

hierarchii stworzonej w vCenter 

 

55.  System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i 

pojedynczych wirtualnych maszyn 

 

56.  System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów 

przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel 

 

57.  System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów 

Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk 

 

58.  System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością 

tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora 

 

59.  System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z 

predefiniowanych alarmów 
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60.  System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów 

infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) 

 

61.  System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest 

zainstalowana infrastruktura wirtualna 

 

62.  System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) 

bezpośrednio z narzędzia monitorującego 

 

63.  System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii 

zapasowych tego samego producenta 

 

64.  System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości 

zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji 

odzyskiwalności maszyn wirtualnych. 

 

65.  System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez 

monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych 

w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez 

potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta 

oprogramowania backupu. 

 

66.  System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od 

uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware 

 

67.  System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 

8.x i 9.x 

 

 

 

Raportowanie 

 

68.  System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej 

bazującej na VMware ESX/ESXi 5.x oraz 6.x, vCenter Server 5.x oraz 6.x jak również 

Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019 

 

69.  System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez 

konieczności instalowania dodatkowych modułów. 
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70.  System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready” 

 

71.  System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania 

przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V 

 

72.  System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF 

 

73.  System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z 

monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania 

danych ad-hoc 

 

74.  System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i 

dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach 

 

75.  System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach 

konfiguracji monitorowanych systemów 

 

76.  System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie 

zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych 

 

77.  System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i 

modyfikacji wbudowanych 

 

78.  System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z 

sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury 

 

79.  System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z 

oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta 

 

80.  System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, 

zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również 

wykorzystania zasobów serwerów backupowych. 

 

81.  System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity 
planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. 
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82.  System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od 
uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware 

 

83.  System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot 
(orphaned snapshots) 

 

84.  System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających 
informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie 

 

 

Jeżeli w obu alternatywach pojawiają się pojęcia: 

 

vSAN Standard to jako równoważne rozumiemy oprogramowanie o następujących 

wymaganiach 

                   Funkcjonalność bazowa (Standard)  

o    Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać zbudowanie współdzielonej przestrzeni 

dyskowej w oparciu o dyski wewnętrzne serwerów fizycznych. System 

powinien wspierać następujące konfiguracje: hybrydowa w oparciu o dyski SSD i 

HDD oraz allflash w oparciu o dyski SSD (SAS/SATA/NVMe).  

o    Każdy serwer fizyczny powinien dostarczać zarówno moc obliczeniową do klastra 

(CPU i RAM) jak również przestrzeń dyskową na podstawie, którego oferowane 

rozwiązanie zbuduje macierzy dyskową typu SDS (Software Defined Storage) oraz 

moc obliczeniową po wirtualizację  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość  optymalizacji wydajności poprzez 

wbudowaną funkcjonalność „cache’owania” operacji odczytu i zapisu (Read/Write 

IO) po stronie serwerów fizycznych dla rozwiązania hybrydowego (dyski SSD i HDD) 

lub tylko zapisu (Write IO) dla rozwiązania allflash (tylko dyski SSD)  

o    Rozwiązanie musi posiadać możliwość budowania własnych schematów 

konfiguracji dyskowej dla przestrzeni akcelerującej odczytu lub odczytu i 

zapisu (cache) oraz dla przestrzeni budującej pojemność. Wymagana jest możliwość 

zmiany konfiguracji zarówno pod kątem dostępności, wydajności jak i pojemności "w 

locie"  

o    Rozwiązanie musi być zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób 

bezpośredni, niewymagający instalacji/konfiguracji dodatkowych komponentów 

sprzętowych oraz dodatkowego oprogramowania / dodatkowych maszyn 

wirtualnych  
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o    Konfiguracja, zarządzanie i monitoring ww. przestrzeni dyskowej muszą być 

zintegrowane z centralną konsolą zarządzającą platformą wirtualizacyjną.   

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość budowy wspólnej wysoko-

wydajnej i wysoko-dostępnej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem dysków 

wewnętrznych udostępnianych przez minimalnie 2 serwery fizyczne, oraz 

umożliwiać rozbudowę w ramach jednej logicznej puli do minimum 64 serwerów 

fizycznych  

o    Rozwiązanie musi zapewniać obsługiwanie dysków wirtualnych maszyn do 

rozmiaru min. 62TB,  

o    Rozwiązanie musi zapewniać wysoką dostępność oraz odporność na awarie usług 

uruchomionych na serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem do 

udostępniana przestrzeni dyskowej. Wysoka dostępność musi być realizowana w 

oparciu o wbudowane mechanizmy oprogramowania i nie dopuszcza się stosowania 

produktów firm trzecich lub dedykowanych komponentów sprzętowych aby 

zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii komponentów takich jak: serwer 

fizyczny i jego komponenty takie jak: dysk cache’ujący, dysk pojemnościowy  

o    Rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać funkcjonalności platformy 

wirtualizacyjnej zarówno w warstwie mechanizmów niezawodnościowych, 

wydajnościowo-optymalizacyjnych jak i zarządzania.  

o    Rozwiązanie musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych 

na wypadek awarii sprzętowej w ramach lokalizacji lub szafy rack w taki sposób, aby 

poszczególne kopie dysków maszyny wirtualnej nie były umieszczane na hostach w 

ramach tej samej szafy rackowej lub w ramach tej samej lokalizacji  

o    Rozwiązanie musi umożliwiać rozciągnięcie warstwy storage pomiędzy dwiema 

fizycznymi lokalizacjami oddalonymi z maksymalnym RTT=5ms (L2 lub L3) w ten 

sposób, by zapis danych następował synchronicznie do obu lokalizacji. Rozwiązanie 

musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych na wypadek 

awarii jednego z dwóch centrów danych (klaster rozciągnięty) w taki sposób, 

aby poszczególne kopie maszyn wirtualnych były umieszczane zarówno na hostach 

w ramach tej samej lokalizacji (lokalna protekcja) oraz w ramach dwóch lokalizacji 

(protekcja na poziomie lokalizacji)  

o    Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla rozwiązań sprzętowych różnych 

producentów i posiadać oficjalną stronę producenta na której znajduje się lista 

wspieranych lub rekomendowanych konfiguracji. Rozwiązanie nie może 

wprowadzać ograniczenia, aby na etapie rozbudowy przestrzeni dyskowej 

wymagana była rozbudowa jedynie o serwery producenta wykorzystane na etapie 

przed rozbudową. W przypadku rozbudowy o kolejne serwery rozwiązanie nie może 

wprowadzać wymogu, aby w dostarczanych serwerach wymagana była instalacja 

komponentów sprzętowych oferowanych tylko przez jednego dostawce/producenta 

(np. dyski, adaptery, specjalizowane karty i kontrolery)  
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o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy i skalowania zarówno mocy 

obliczeniowej, pojemności przestrzeni cache, jak i pojemności przestrzeni dyskowej  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy oferowanej przestrzeni 

dyskowej (dodanie pojedynczego dysku, dodanie serwera/serwerów fizycznych) w 

sposób niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług 

wirtualnych  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość ochrony danych przed utratą ich 

integralności za pomocą weryfikacji sum kontrolnych. Suma kontrolna musi być 

liczona w momencie wykonania przez maszynę wirtualną operacji IO write już na 

poziomie wirtualizatora  

o    Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie wysokodostępnego klastra przestrzeni 

dyskowej w scenariuszu dla tzw. „oddziału zdalnego”, zbudowanego w oparciu o 

min. 2 serwery fizyczne i min. dwie lokalizacje. Architektura systemu musi mieć 

możliwość dołączania kolejnych lokalizacji „oddziałów zdalnych” w ilości min. 64.  

o    Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów i maszyn 

wirtualnych na serwerach wykorzystywanych do udostępniania przestrzeni 

dyskowych. W przypadku jeśli oferowane rozwiązanie posiada integrację 

z wirtualizatorem (Hypervisor) na poziomie jądra oferent otrzyma dodatkowe 

punkty zgodnie z formularzem oceny  

o    W ramach rozwiązania musi zostać dostarczony wirtualizator (Hypervisor) 

posiadający wbudowane mechanizmy typu Multi-Processor Fault Tolerance  

o    W ramach rozwiązania musi zostać dostarczony wirtualizator (Hypervisor) 

pracujący niezależnie od systemów operacyjnych jakie wspiera.   

o    Rozwiązanie musi posiadać na oficjalnej stronie producenta listę wspieranych i 

certyfikowanych konfiguracji serwerowych. Wymagane jest wsparcie dla min. 5 

niezależnych producentów sprzętu serwerowego dostępnego na rynku Unii 

Europejskiej. Jeśli producent rozwiązania certyfikuje powyżej 8 niezależnych 

producentów sprzętowych otrzymuje dodatkowe punkty zgodnie z formularzem 

oceny ofert.  

o    Oprogramowanie do wirtualizacji podsystemu dyskowego (SDS) musi być 

wspierane przez producenta oferowanego rozwiązania do automatyzacji procesów 

(Automatyzacja), wirtualizacji serwerów (Hypervisor) oraz wirtualizacji sieci IP 

(SDN) na wszystkich poziomach wsparcia (L1-L3). Wsparcie musi odbywać się 

poprzez jednorodny kanał serwisowy (jeden numer telefonów dla wszystkich 
zgłoszeń, jeden portal www pozwalający zarządzać licencjami i zgłaszać zlecenia 

serwisowe)  

o    Oprogramowanie musi zapewniać natywną integrację (bez skryptów 

i/lub pluginów) z systemem zarządzania wirtualnym środowiskiem VMware –

 vCenter  
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o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zmniejszanie przestrzeni dyskowej 

(odjęcie pojedynczego dysku, odjęcie serwera/serwerów fizycznych) w sposób 

niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług wirtualnych  

o    System musi posiadać możliwość udostępniania swojej przestrzeni dyskowej 

również dla fizycznych systemów operacyjnych w oparciu o technologię iSCSI i 

umożliwiać zarządzanie dostępnością, pojemnością i wydajnością w locie  

o    Rozwiązanie musi posiadać interfejs API umożliwiający automatyzowanie 

wdrażania/modyfikacji konfiguracji systemu  

o    Rozwiązanie musi współdzielić zasób dyskowy dla platformy wirtualizacyjnej oraz 

musi umożliwiać wykorzystanie ww. przestrzeni dyskowej przez serwery fizyczne 

nie posiadające dysków wewnętrznych  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość tworzenia i konfigurowania polityk 

niezawodnościowych, wydajnościowych i pojemnościowych przypisanych z 

granulacją na poziomie dysków maszyn wirtualnych tak, aby można było określić 

min.: liczbę serwerów fizycznych, które mogą ulec awarii jednocześnie, liczbę 

operacji I/O, użycie funkcji thin-provisioning, stripe, replikację lub jej brak w ramach 

rozciągniętego klastra  

o    Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne odzyskiwanie na warstwie storage 

zwolnionej na poziomie systemu operacyjnego przestrzeni tzw. 

space reclamation TRIM/UNMAP   

 

vSphere Essentials to jako równoważne rozumiemy oprogramowanie o następujących 

wymaganiach 

 

 Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna 
być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.  

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

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 
maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 6TB pamięci operacyjnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 
maszyn wirtualnych  do 128  procesorów wirtualnych każda z  krokiem co 
jeden) 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o 
nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.  

 Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od 
producenta platformy sprzętowej.  

 Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 , Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 
2016, RHEL w wersjach 3.x do 7.x, Debian w wersjach 6x – 9.x, CentOS w 
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wersjach 5.x – 7.x, Oracle Linux w wersjach 4.9 – 7.x, FreeBSD w wersjach 7.x – 
11.x,  Ubuntu , SCO OpenServer, SCO Unixware. 

 Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania 
maszynami wirtualnymi i usługami.  

 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania 
zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania 
kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia 
kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania 
systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  

 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i 
konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi 
Microsoft Active Directory.  

 Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości 
zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. 
 

o Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w 
czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi.  

o Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów 
tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone 
zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Czas niedostępności innych 
usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut 

o Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie 
systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 

o Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania 
warstwy wirtualizacyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na 
skutek wprowadzenia zamiany.  
 

 

 

 

 

 

vSAN Standard to jako równoważne rozumiemy oprogramowanie o następujących wymaganiach 

                   Funkcjonalność bazowa (Standard)  

 Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać zbudowanie współdzielonej przestrzeni 

dyskowej w oparciu o dyski wewnętrzne serwerów fizycznych. System 

powinien wspierać następujące konfiguracje: hybrydowa w oparciu o dyski SSD 

i HDD oraz allflash w oparciu o dyski SSD (SAS/SATA/NVMe).  

 Każdy serwer fizyczny powinien dostarczać zarówno moc obliczeniową do klastra 

(CPU i RAM) jak również przestrzeń dyskową na podstawie, którego oferowane 

rozwiązanie zbuduje macierzy dyskową typu SDS (Software Defined Storage) oraz 

moc obliczeniową po wirtualizację  
 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość  optymalizacji wydajności poprzez 

wbudowaną funkcjonalność „cache’owania” operacji odczytu i zapisu (Read/Write 

IO) po stronie serwerów fizycznych dla rozwiązania hybrydowego (dyski SSD 

i HDD) lub tylko zapisu (Write IO) dla rozwiązania allflash (tylko dyski SSD)  
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 Rozwiązanie musi posiadać możliwość budowania własnych schematów 

konfiguracji dyskowej dla przestrzeni akcelerującej odczytu lub odczytu 

i zapisu (cache) oraz dla przestrzeni budującej pojemność. Wymagana jest 

możliwość zmiany konfiguracji zarówno pod kątem dostępności, wydajności jak i 

pojemności "w locie"  

 Rozwiązanie musi być zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni, 

niewymagający instalacji/konfiguracji dodatkowych komponentów sprzętowych 

oraz dodatkowego oprogramowania / dodatkowych maszyn wirtualnych  

 Konfiguracja, zarządzanie i monitoring ww. przestrzeni dyskowej muszą być 

zintegrowane z centralną konsolą zarządzającą platformą wirtualizacyjną.   

 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość budowy wspólnej wysoko-

wydajnej i wysoko-dostępnej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem dysków 

wewnętrznych udostępnianych przez minimalnie 2 serwery fizyczne, oraz 

umożliwiać rozbudowę w ramach jednej logicznej puli do minimum 64 serwerów 

fizycznych  

 Rozwiązanie musi zapewniać obsługiwanie dysków wirtualnych maszyn 

do rozmiaru min. 62TB,  

 Rozwiązanie musi zapewniać wysoką dostępność oraz odporność na awarie usług 

uruchomionych na serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem 

do udostępniana przestrzeni dyskowej. Wysoka dostępność musi być realizowana 
w oparciu o wbudowane mechanizmy oprogramowania i nie dopuszcza się 

stosowania produktów firm trzecich lub dedykowanych komponentów sprzętowych 

aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii komponentów takich jak: 

serwer fizyczny i jego komponenty takie jak: dysk cache’ujący, dysk pojemnościowy  

 Rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać funkcjonalności platformy 

wirtualizacyjnej zarówno w warstwie mechanizmów niezawodnościowych, 

wydajnościowo-optymalizacyjnych jak i zarządzania.  

 Rozwiązanie musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych na 

wypadek awarii sprzętowej w ramach lokalizacji lub szafy rack w taki sposób, aby 

poszczególne kopie dysków maszyny wirtualnej nie były umieszczane na hostach 

w ramach tej samej szafy rackowej lub w ramach tej samej lokalizacji  

 Rozwiązanie musi umożliwiać rozciągnięcie warstwy storage pomiędzy dwiema 

fizycznymi lokalizacjami oddalonymi z maksymalnym RTT=5ms (L2 lub L3) w ten 

sposób, by zapis danych następował synchronicznie do obu lokalizacji. Rozwiązanie 

musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych na wypadek 

awarii jednego z dwóch centrów danych (klaster rozciągnięty) w taki sposób, 

aby poszczególne kopie maszyn wirtualnych były umieszczane zarówno na hostach 

w ramach tej samej lokalizacji (lokalna protekcja) oraz w ramach dwóch lokalizacji 

(protekcja na poziomie lokalizacji)  

 Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla rozwiązań sprzętowych różnych 

producentów i posiadać oficjalną stronę producenta na której znajduje się lista 

wspieranych lub rekomendowanych konfiguracji. Rozwiązanie nie może 

wprowadzać ograniczenia, aby na etapie rozbudowy przestrzeni dyskowej 

wymagana była rozbudowa jedynie o serwery producenta wykorzystane na etapie 

przed rozbudową. W przypadku rozbudowy o kolejne serwery rozwiązanie nie 

może wprowadzać wymogu, aby w dostarczanych serwerach wymagana była 

instalacja komponentów sprzętowych oferowanych tylko przez jednego 

dostawce/producenta (np. dyski, adaptery, specjalizowane karty i kontrolery)  
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 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy i skalowania zarówno mocy 

obliczeniowej, pojemności przestrzeni cache, jak i pojemności przestrzeni dyskowej  

 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy oferowanej przestrzeni 

dyskowej (dodanie pojedynczego dysku, dodanie serwera/serwerów fizycznych) 

w sposób niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług 

wirtualnych  

 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość ochrony danych przed utratą ich 

integralności za pomocą weryfikacji sum kontrolnych. Suma kontrolna musi być 

liczona w momencie wykonania przez maszynę wirtualną operacji IO write już 

na poziomie wirtualizatora  

 Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie wysokodostępnego klastra przestrzeni 

dyskowej w scenariuszu dla tzw. „oddziału zdalnego”, zbudowanego w oparciu 

o min. 2 serwery fizyczne i min. dwie lokalizacje. Architektura systemu musi mieć 

możliwość dołączania kolejnych lokalizacji „oddziałów zdalnych” w ilości min. 64.  

 Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów i maszyn 

wirtualnych na serwerach wykorzystywanych do udostępniania przestrzeni 

dyskowych. W przypadku jeśli oferowane rozwiązanie posiada integrację 

z wirtualizatorem (Hypervisor) na poziomie jądra oferent otrzyma dodatkowe 

punkty zgodnie z formularzem oceny  

 W ramach rozwiązania musi zostać dostarczony wirtualizator (Hypervisor) 
posiadający wbudowane mechanizmy typu Multi-Processor Fault Tolerance  

 W ramach rozwiązania musi zostać dostarczony wirtualizator (Hypervisor) 

pracujący niezależnie od systemów operacyjnych jakie wspiera.   

 Rozwiązanie musi posiadać na oficjalnej stronie producenta listę wspieranych 

i certyfikowanych konfiguracji serwerowych. Wymagane jest wsparcie dla min. 5 

niezalenych producentów sprzętu serwerowego dostępnego na rynku Unii 

Europejskiej. Jeśli producent rozwiązania certyfikuje powyżej 8 niezależnych 

producentów sprzętowych otrzymuje dodatkowe punkty zgodnie z formularzem 

oceny ofert.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji podsystemu dyskowego (SDS) musi być 

wspierane przez producenta oferowanego rozwiązania do automatyzacji procesów 

(Automatyzacja), wirtualizacji serwerów (Hypervisor) oraz wirtualizacji sieci 

IP (SDN) na wszystkich poziomach wsparcia (L1-L3). Wsparcie musi odbywać się 

poprzez jednorodny kanał serwisowy (jeden numer telefonów dla wszystkich 

zgłoszeń, jeden portal www pozwalający zarządzać licencjami i zgłaszać zlecenia 

serwisowe)  

 Oprogramowanie musi zapewniać natywną integrację (bez skryptów 

i/lub pluginów) z systemem zarządzania wirtualnym środowiskiem VMware –

 vCenter  

 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zmniejszanie przestrzeni dyskowej (odjęcie 

pojedynczego dysku, odjęcie serwera/serwerów fizycznych) w sposób 

niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług wirtualnych  

 System musi posiadać możliwość udostępniania swojej przestrzeni dyskowej 

również dla fizycznych systemów operacyjnych w oparciu o technologię 

iSCSI i umożliwiać zarządzanie dostępnością, pojemnością i wydajnością w locie  

 Rozwiązanie musi posiadać interfejs API umożliwiający automatyzowanie 

wdrażania/modyfikacji konfiguracji systemu  
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 Rozwiązanie musi współdzielić zasób dyskowy dla platformy wirtualizacyjnej oraz 

musi umożliwiać wykorzystanie ww. przestrzeni dyskowej przez serwery fizyczne 

nie posiadające dysków wewnętrznych  

 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość tworzenia i konfigurowania polityk 

niezawodnościowych, wydajnościowych i pojemnościowych przypisanych 

z granulacją na poziomie dysków maszyn wirtualnych tak, aby można było określić 

min.: liczbę serwerów fizycznych, które mogą ulec awarii jednocześnie, liczbę 

operacji I/O, użycie funkcji thin-provisioning, stripe, replikację lub jej brak 

w ramach rozciągniętego klastra  

 Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne odzyskiwanie na warstwie storage 

zwolnionej na poziomie systemu operacyjnego przestrzeni tzw. 

space reclamation TRIM/UNMAP   

 

vSphere Essentials to jako równoważne rozumiemy oprogramowanie o następujących 

wymaganiach 

 

 Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być 
zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.  

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

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych z możliwością dostępu do min 6TB pamięci operacyjnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych  do 128  procesorów wirtualnych każda z  krokiem co jeden) 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe 
usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.  

 Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta 
platformy sprzętowej.  

 Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 , Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, 
Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, RHEL w 
wersjach 3.x do 7.x, Debian w wersjach 6x – 9.x, CentOS w wersjach 5.x – 7.x, Oracle 
Linux w wersjach 4.9 – 7.x, FreeBSD w wersjach 7.x – 11.x,  Ubuntu , SCO OpenServer, 
SCO Unixware. 

 Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 
wirtualnymi i usługami.  

 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów 
fizycznych infrastruktury wirtualnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii 
migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii 
zapasowych bez przerywania ich pracy.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów 
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  

 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji 
uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.  
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 Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości 
zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. 

 Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich 
pracy pomiędzy serwerami fizycznymi.  

 Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak 
by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały 
przełączone na inne serwery infrastruktury. Czas niedostępności innych usług nie 
powinien przekraczać kilkunastu minut 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie 
systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 

 Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy 
wirtualizacyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek 
wprowadzenia zamiany.  

 

vSAN Advanced to jako równoważne rozumiemy oprogramowanie o następujących 

wymaganiach 

                   Funkcjonalność bazowa  

o    Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać zbudowanie współdzielonej przestrzeni 

dyskowej w oparciu o dyski wewnętrzne serwerów fizycznych. System 

powinien wspierać następujące konfiguracje: hybrydowa w oparciu o dyski SSD i 

HDD oraz allflash w oparciu o dyski SSD (SAS/SATA/NVMe).  

o    Każdy serwer fizyczny powinien dostarczać zarówno moc obliczeniową do klastra 

(CPU i RAM) jak również przestrzeń dyskową na podstawie, którego oferowane 

rozwiązanie zbuduje macierzy dyskową typu SDS (Software Defined Storage) oraz 

moc obliczeniową po wirtualizację  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość  optymalizacji wydajności poprzez 

wbudowaną funkcjonalność „cache’owania” operacji odczytu i zapisu (Read/Write 

IO) po stronie serwerów fizycznych dla rozwiązania hybrydowego (dyski SSD i HDD) 

lub tylko zapisu (Write IO) dla rozwiązania allflash (tylko dyski SSD)  

o    Rozwiązanie musi posiadać możliwość budowania własnych schematów 

konfiguracji dyskowej dla przestrzeni akcelerującej odczytu lub odczytu 

i zapisu (cache) oraz dla przestrzeni budującej pojemność. Wymagana jest możliwość 

zmiany konfiguracji zarówno pod kątem dostępności, wydajności jak i pojemności 

"w locie"  

o    Rozwiązanie musi być zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób 

bezpośredni, niewymagający instalacji/konfiguracji dodatkowych komponentów 

sprzętowych oraz dodatkowego oprogramowania / dodatkowych maszyn 

wirtualnych  

o    Konfiguracja, zarządzanie i monitoring ww. przestrzeni dyskowej muszą być 

zintegrowane z centralną konsolą zarządzającą platformą wirtualizacyjną.   
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o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość budowy wspólnej wysoko-

wydajnej i wysoko-dostępnej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem dysków 

wewnętrznych udostępnianych przez minimalnie 2 serwery fizyczne, oraz 

umożliwiać rozbudowę w ramach jednej logicznej puli do minimum 64 serwerów 

fizycznych  

o    Rozwiązanie musi zapewniać obsługiwanie dysków wirtualnych maszyn 

do rozmiaru min. 62TB,  

o    Rozwiązanie musi zapewniać wysoką dostępność oraz odporność na awarie usług 

uruchomionych na serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem do 

udostępniana przestrzeni dyskowej. Wysoka dostępność musi być realizowana w 

oparciu o wbudowane mechanizmy oprogramowania i nie dopuszcza się stosowania 

produktów firm trzecich lub dedykowanych komponentów sprzętowych aby 

zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii komponentów takich jak: serwer 

fizyczny i jego komponenty takie jak: dysk cache’ujący, dysk pojemnościowy  

o    Rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać funkcjonalności platformy 

wirtualizacyjnej zarówno w warstwie mechanizmów niezawodnościowych, 

wydajnościowo-optymalizacyjnych jak i zarządzania.  

o    Rozwiązanie musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych 

na wypadek awarii sprzętowej w ramach lokalizacji lub szafy rack w taki sposób, aby 

poszczególne kopie dysków maszyny wirtualnej nie były umieszczane na hostach w 

ramach tej samej szafy rackowej lub w ramach tej samej lokalizacji  

o    Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla rozwiązań sprzętowych różnych 

producentów i posiadać oficjalną stronę producenta na której znajduje się lista 

wspieranych lub rekomendowanych konfiguracji. Rozwiązanie nie może 

wprowadzać ograniczenia, aby na etapie rozbudowy przestrzeni dyskowej 

wymagana była rozbudowa jedynie o serwery producenta wykorzystane na etapie 

przed rozbudową. W przypadku rozbudowy o kolejne serwery rozwiązanie nie może 

wprowadzać wymogu, aby w dostarczanych serwerach wymagana była instalacja 

komponentów sprzętowych oferowanych tylko przez jednego dostawce/producenta 

(np. dyski, adaptery, specjalizowane karty i kontrolery)  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy i skalowania zarówno mocy 

obliczeniowej, pojemności przestrzeni cache, jak i pojemności przestrzeni dyskowej  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy oferowanej przestrzeni 

dyskowej (dodanie pojedynczego dysku, dodanie serwera/serwerów fizycznych) w 

sposób niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług 

wirtualnych  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość ochrony danych przed utratą ich 

integralności za pomocą weryfikacji sum kontrolnych. Suma kontrolna musi być 

liczona w momencie wykonania przez maszynę wirtualną operacji IO write już na 
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poziomie wirtualizatora  

o    Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie wysokodostępnego klastra przestrzeni 

dyskowej w scenariuszu dla tzw. „oddziału zdalnego”, zbudowanego w oparciu o 

min. 2 serwery fizyczne i min. dwie lokalizacje. Architektura systemu musi mieć 

możliwość dołączania kolejnych lokalizacji „oddziałów zdalnych” w ilości min. 64.  

o    Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów i maszyn 

wirtualnych na serwerach wykorzystywanych do udostępniania przestrzeni 

dyskowych. W przypadku jeśli oferowane rozwiązanie posiada integrację 

z wirtualizatorem (Hypervisor) na poziomie jądra oferent otrzyma dodatkowe 

punkty zgodnie z formularzem oceny  

o    W ramach rozwiązania musi zostać dostarczony wirtualizator (Hypervisor) 

posiadający wbudowane mechanizmy typu Multi-Processor Fault Tolerance  

o    W ramach rozwiązania musi zostać dostarczony wirtualizator (Hypervisor) 

pracujący niezależnie od systemów operacyjnych jakie wspiera.   

o    Rozwiązanie musi posiadać na oficjalnej stronie producenta listę wspieranych i 

certyfikowanych konfiguracji serwerowych. Wymagane jest wsparcie dla min. 5 

niezależnych producentów sprzętu serwerowego dostępnego na rynku Unii 

Europejskiej. Jeśli producent rozwiązania certyfikuje powyżej 8 niezależnych 

producentów sprzętowych otrzymuje dodatkowe punkty zgodnie z formularzem 

oceny ofert.  

o    Oprogramowanie do wirtualizacji podsystemu dyskowego (SDS) musi być 

wspierane przez producenta oferowanego rozwiązania do automatyzacji procesów 

(Automatyzacja), wirtualizacji serwerów (Hypervisor) oraz wirtualizacji sieci IP 

(SDN) na wszystkich poziomach wsparcia (L1-L3). Wsparcie musi odbywać się 

poprzez jednorodny kanał serwisowy (jeden numer telefonów dla wszystkich 

zgłoszeń, jeden portal www pozwalający zarządzać licencjami i zgłaszać zlecenia 

serwisowe)  

o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zmniejszanie przestrzeni dyskowej 

(odjęcie pojedynczego dysku, odjęcie serwera/serwerów fizycznych) w sposób 

niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług wirtualnych  

o    System musi posiadać możliwość udostępniania swojej przestrzeni dyskowej 

również dla fizycznych systemów operacyjnych w oparciu o technologię iSCSI i 

umożliwiać zarządzanie dostępnością, pojemnością i wydajnością w locie  

o    Rozwiązanie musi posiadać interfejs API umożliwiający automatyzowanie 

wdrażania/modyfikacji konfiguracji systemu  

o    Rozwiązanie musi współdzielić zasób dyskowy dla platformy wirtualizacyjnej oraz 

musi umożliwiać wykorzystanie ww. przestrzeni dyskowej przez serwery fizyczne 

nie posiadające dysków wewnętrznych  
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o    Rozwiązanie musi zapewniać możliwość tworzenia i konfigurowania polityk 

niezawodnościowych, wydajnościowych i pojemnościowych przypisanych z 

granulacją na poziomie dysków maszyn wirtualnych tak, aby można było określić 

min.: liczbę serwerów fizycznych, które mogą ulec awarii jednocześnie, liczbę 

operacji I/O, użycie funkcji thin-provisioning, stripe, replikację lub jej brak w ramach 

rozciągniętego klastra  

o    Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne odzyskiwanie na warstwie storage 

zwolnionej na poziomie systemu operacyjnego przestrzeni tzw. owaspace 

reclamation TRIM/UNMAP   

 

o    Rozwiązanie poza klasycznym mechanizmem zabezpieczenia danych w formie 

kopii danych miedzy serwerami  (funkcjonalność zbliżona do RAID 1) powinno 

dodatkowo umożliwiać mechanizmy o większej efektywności gospodarowania 

przestrzenią dyskową (mechanizmy zbliżone do RAID 5/6) 

o Rozwiązanie powinno zapewnić funkcjonalność deduplikacji i kompresji 

programowej 

 

vSphere Standard to jako równoważne rozumiemy oprogramowanie o następujących 

wymaganiach 

 

 Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być 
zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.  

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

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 
maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 6TB pamięci operacyjnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 
maszyn wirtualnych  do 128  procesorów wirtualnych każda z  krokiem co jeden) 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o 
nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.  

 Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od 
producenta platformy sprzętowej.  

 Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 , Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 
2016, RHEL w wersjach 3.x do 7.x, Debian w wersjach 6x – 9.x, CentOS w 
wersjach 5.x – 7.x, Oracle Linux w wersjach 4.9 – 7.x, FreeBSD w wersjach 7.x – 
11.x,  Ubuntu , SCO OpenServer, SCO Unixware. 

 Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania 
maszynami wirtualnymi i usługami.  

 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania 
zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania 
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kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia 
kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania 
systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  

 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i 
konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi 
Microsoft Active Directory.  

 Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości 
zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. 
 

o Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w 
czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi.  

o Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów 
tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone 
zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Czas niedostępności innych 
usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut 

o Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie 
systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 

o Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania 
warstwy wirtualizacyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na 
skutek wprowadzenia zamiany.  
 

 

Wykonawca, składając ofertę, powinien dokonać wyboru parametrów Alternatywy I 
lub Alternatywy II. Zaoferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi 
wskazane dla Alternatywy I lub Alternatywy II. Za niezgodne z SIWZ zostaną uznane 
urządzenia, których parametry częściowo spełniają wymogi określone dla Alternatywy 
I, a częściowo dla Alternatywy II. 

 

 

 

 

 

Oferujący rozwiązania w zakresie pakietu 4 musi zapewnić wdrożenie oferowanego 

rozwiązania polegające na montażu w szafie Rack zamawiającego, uruchomieniu 

i konfiguracji środowiska(obejmuje również konfigurację przełączników 
zamawiającego), migracji maszyn wirtualnych z systemu Citrix XenServer, szkolenia dla 

3 pracowników zamawiającego w zakresie administrowania oferowanym środowiskiem. 

Minimalny czas przeznaczony na wykonanie tych zadań to 5 dni roboczych. 

W ramach tego minimalny czas przeznaczony na szkolenia to 24 godziny (3 dni robocze). 

Muszą one obejmować konfigurację oferowanych rozwiązań sprzętowych 

i programowych, administrowanie oraz monitorowanie stanu systemów. 

Szkolenia mogą być przeprowadzone u zamawiającego lub u oferującego rozwiązania jeśli 

dysponuje odpowiednim zapleczem szkoleniowym. 

Wsparcie techniczne dla oferowanych rozwiązań w języku polskim. 


