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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 

 DOSTAWA UPS CENTRALNEGO DO SERWEROWNI 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z usługą UPS centralnego w serwerowni. 

Wyposażenie: 

UPS centralny o następujących parametrach: 

 Architektura Double Conversion On-Line. 
 Zasilanie wejściowe: 3 fazy, 230 V, wyjściowe: 1 faza, 230 V. 
 Opóźnienie przy przełączaniu: 0 ms. 
 Przebieg falowy przy zasilaniu z baterii: sinusoidalny. 
 Minimalna moc urządzenia: pozorna 20 kVA, rzeczywista 16 kW. 
 Minimalny czas podtrzymania zasilania przy 50% obciążeniu: 15 minut. 
 Pełna ochrona przed przepięciami i przeciążeniami sieci. 
 Zimny start. 
 Automatyczny test baterii. 
 Możliwość wymiany baterii podczas pracy. 
 Możliwość dołączania dodatkowych battery-packów w celu wydłużenia czasu podtrzymania. 
 Obudowa wolnostojąca, umożliwiająca umieszczenie urządzenia obok szaf rackowych (stand-

alone). 
 Możliwość dołączenia do sieci LAN i zdalnego monitorowania parametrów pracy urządzenia za 

pomocą wbudowanego interfejsu webowego, protokołu SNMP oraz oprogramowania 
instalowanego w systemie operacyjnym. 

 Powiadamianie e-mailem o zdarzeniach. 
 Możliwość podłączenia co najmniej 20 urządzeń wyposażonych w okablowanie z wtykami C14 za 

pomocą PDU 19” montowanych w szafach serwerowych). 
 

Usługi: 

 Usługa instalacji (wdrożenia) UPS centralnego polegająca na dołączeniu do sieci elektrycznej 
oraz uruchomieniu urządzenia w serwerowni zamawiającego. 
 

Warunki realizacji: 

 Odpowiednia ilość PDU zgodnie ze specyfikacją musi zostać dostarczona razem z urządzeniem. 
 Czas realizacji zadania: do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

 Urządzenie musi być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta. 
 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 

1. ROZBUDOWA MACIERZY DYSKOWEJ DELL EQUALLOGIC PS4100E 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z usługą instalacji zestawu dysków do rozbudowy macierzy 
dyskowej Dell EqualLogic PS4100E. 

Wyposażenie: 

6 dysków twardych przeznaczonych do pracy w macierzy Dell EqualLogic PS4100E wraz z niezbędnymi 
akcesoriami do ich instalacji w macierzy. 

 Pojemność: 2 TB 
 Prędkość obrotowa: 7200 rpm 
 Typ dysku: NearLine SAS. 

 

Usługi: 

 Usługa instalacji dysków w macierzy zainstalowanej w serwerowni zamawiającego. 
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Warunki realizacji: 

 Czas realizacji: do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
 

2. DOSTAWA URZĄDZENIA NAS W CELU ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY KOPII 
BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z DYSKAMI   

 

Dostawa urządzenia NAS wraz z dyskami, które posłuży do wykonywania na nim kopii bezpieczeństwa z 
innych systemów. 

Wyposażenie: 

Urządzenie NAS o następujących parametrach: 

 Obudowa: rack 19”, max. 4U. 
 Minimalna ilość zatok na dyski 3,5”: 16 z możliwością rozszerzenia w przyszłości (za pomocą 

dodatkowej półki dyskowej). 
 Typ dysków: HDD lub SSD SATA 3/6Gbps. 
 Minimalna ilość zainstalowanej pamięci RAM: 4 GB. 

 Minimalna ilość rdzeni procesora: 4. 
 Minimalna ilość portów USB 3.0: 2. 
 Minimalna ilość portów LAN: 4 porty Gigabit Ethernet RJ45 z możliwością agregacji i awaryjnego 

przełączania oraz wbudowana lub opcjonalna obsługa kart sieciowych 10 GigabitEthernet. 
 Możliwość instalacji co najmniej jednej dodatkowej karty PCIe Gen3 x8. 
 Redundantny zasilacz sieciowy. 
 Dźwiękowa sygnalizacja problemów. 
 Tryby RAID: JBOD, 0, 1, 5, 6, 10. 
 Certyfikacja VMware Ready (co najmniej dla wersji 6). 
 Możliwość udostępniania woluminów dyskowych przez NFS, SMB, iSCSI. 

 

16 dysków twardych zoptymalizowanych pod kątem ciągłej pracy w serwerach NAS. Dyski muszą 
znajdować się na liście kompatybilności producenta urządzenia NAS. 

 Minimalna pojemność: 4 TB 
 Prędkość obrotowa: 7200 rpm 
 Typ dysku: HDD, SATA III. 

 

Usługi: 

 Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta na urządzenie NAS 
 Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta na dyski twarde. 

 

Warunki realizacji: 

 Czas realizacji zadania do do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
 

3. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO BACKUPU INFRASTRUKTURY 
ZWIRTUALIZOWANEJ 

W celu zapewnienia wysokiej wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i spójności kopii zapasowych 
oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania: 

 

Zgodność z infrastrukturą wirtualizacyjną: 

 Pełna zgodność z VMware vSphere 6.5 i 6.7 oraz integracja z klientem vSphere Web Client. 
 Niezależna konsola oprogramowania do instalacji na zewnętrznym komputerze. 
 Interfejs webowy umożliwiający uruchamianie, zatrzymywanie, monitorowanie zadań backupu 

oraz wgląd w raporty. 
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Tworzenie kopii zapasowych: 

 Możliwość tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez ich wyłączania. 
 Wsparcie dla tworzenia spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych 

(uwzględniających specyfikę aplikacji). 
 Tworzenie kopii zapasowych działających maszyn wirtualnych (bez ich wyłączania) zgodnie z 

harmonogramem i w trybie ad-hoc do formatu umożliwiającego ich łatwą archiwizację. 
 Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych poszczególnych maszyn wirtualnych w ramach 

istniejących zadań backup. 
 Możliwość tworzenia kopii zapasowych w ciągłym trybie przyrostowym. 

 Wsparcie deduplikacji, kompresji, wykluczania plików wymiany, pomijania usuniętych bloków 
danych w systemach plików NTFS w celu zmniejszenia wykorzystania pamięci masowej. 

 Wsparcie dla automatycznego kopiowania wszystkich lub wybranych kopii zapasowych maszyn 
wirtualnych do wskazanej awaryjnej pamięci masowej wraz z funkcją weryfikacji poprawności i 
korygowania kopii w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności zapasowych kopii. 

 Tworzenie „w locie” szyfrowanych kopii zapasowych przy użyciu szyfrowania co najmniej AES 
256-bit wraz z ochroną przed utratą hasła. 

 Indeksowanie zawartości dysków maszyn wirtualnych. 
 Możliwość tworzenia kopii zapasowych co najmniej w oparciu o datastore-y zdefiniowane w 

infrastrukturze VMware oraz udziały w sieci lokalnej (NFS/SMB). 
 

Odzyskiwanie kopii zapasowych: 

 Możliwość odzyskiwania pełnych maszyn wirtualnych na pierwotnym lub innym hoście, z 
możliwością odtwarzania tylko bloków które zostały zmienione od czasu utworzenia kopii. 

 Możliwość szybkiego przywrócenia usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z 
kopii zapasowej. 

 Możliwość odzyskania poszczególnych plików maszyny wirtualnej (np. tylko wybranych dysków 
wirtualnych). 

 Możliwość odzyskiwania plików w systemach zainstalowanych w maszynie wirtualnej 
(przynajmniej systemy typu Windows i Linux). 

 Możliwość weryfikacji odzyskiwania kopii zapasowych. 
 

Replikacja: 

 Tworzenie replik maszyn wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności. 
 Tworzenie replik maszyn wirtualnych z kopii zapasowych bez wpływu na środowisko 

produkcyjne. 
 

Warunki realizacji: 

 Czas realizacji zadania: do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
 Jeśli oprogramowanie wymaga do działania płatnego systemu operacyjnego (np. Windows 

Server) – Wykonawca dostarczy w ramach zadania wymagane licencje na to oprogramowanie (w 
przypadku systemów Microsoft zamawiający jest uprawniony do korzystania z licencji 
Edu/Academic). 

 Wieczysta licencja na oprogramowanie pozwalająca na wykorzystanie go w klastrze VMware 
posiadającym 6 fizycznych procesorów oraz do 50 maszyn wirtualnych. 

 Oprogramowanie musi być objęte minimum rocznym kontraktem wsparcia obejmującym 
bezpośrednią pomoc w instalacji/wdrożeniu. 

 

 

 

 


