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CZĘŚĆ NR 1 

Serwer rackowy – 4 szt.  
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" Hot-Plug 

wraz z kompletem wysuwanych, ruchomych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i 

wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa 

wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - 

serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych 

komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple 

iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna 

musi być zaprojektowana na potrzeby producenta serwera i oznaczona jego znakiem 

firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. 

Procesor 
Zainstalowany procesor posiadający minimum 16 rdzeni fizycznych o pamięci cache 

minimum 64MB , dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 

Pamięć RAM 

Min. 128GB (zajęte max. 8 banków), DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC, na płycie głównej 

powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta 

główna powinna obsługiwać do min. 512GB pamięci RAM. 

Zabezpieczenia 

pamięci RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity 

Protection, Memory Thermal Throttling  

Gniazda PCI - minimum jeden slot x16 generacji 3  

Interfejsy 

sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. 

Możliwość instalacji modułów udostępniających:  

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. 
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT 
 
W serwerze zainstalowana karta 2x16Gb/s FC HBA 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. 

Zainstalowane min. pięć dysków 600GB min. 10k SAS 12Gbps Hot-Plug.  

Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, 

możliwość wyposażenia modułu w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 

64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami 
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z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na 

dyski twarde. 

Kontroler RAID 

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe 

konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfujących. 

Możliwość rozbudowy cache w kontrolerze dyskowym do 8GB poprzez dołożenie pamięci 

lub wymianę kontrolera dyskowego. 

Wbudowane 

porty 

min.: 1 port USB 2.0, 1 port micro USB, 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na 

przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, 2 zasilacze, Hot-Plug minimum 550W każdy. 

Bezpieczeństwo Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

Diagnostyka 

Możliwość instalacji panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy, umożliwiającego 

wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 

temperaturze. 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 

dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 
obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

 wsparcie dla IPv6 

 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 
serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 

 Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie 
przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. 
Jest niedopuszczalne, aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane 
dostępowe.  

 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na 
froncie obudowy. 
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 możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również 
musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych 
wentylatorów. 

 możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty 
zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi 
być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów, którzy obecnie korzystają z 
karty. 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 

minimalne wymagania: 

 Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 

 Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego 
agenta 

 Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH 

 Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń 

 Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 
harmonogram 

 Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 

 Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS 

 Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 

 Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 
urządzeniach 

 Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń 

 Szybki podgląd stanu środowiska 

 Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 

 Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 

 Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia 

 Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 

 Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej  

 Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 

  Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 

 Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym 
automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte 
przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu 

 Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 

 Możliwość importu plików MIB  

 Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 

 Możliwość definiowania ról administratorów 

 Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego 
serwerów 

 Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 
oferowanego rozwiązania) 

 Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby 
instalacji agenta 

 Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 
bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
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 Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 
seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania 
wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach 
wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych 

Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji 

firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera 

RAID, kart sieciowych, płyty głównej). 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 lub 

równoważnymi. Serwer musi posiadać deklarację CE. 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 

status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft 

Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016. 

Warunki 

gwarancji 

Minimum 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 

reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania 

awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub 

dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy.  

Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.  

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.  

Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Inne 

Serwer oraz jego komponenty muszą pochodzić od tego samego producenta, być 

fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy. 

Dostarczany sprzęt powinien być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym 

kanale dystrybucyjnym, razem z odpowiednim pakietem usług gwarancyjnych 

wymaganych przez Zamawiającego.  

Przeznaczeniem oferowanego sprzętu musi być rynek polski (m.in zasilanie 230V). 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji legalności kanału dostawy u producenta.  
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Macierz dyskowa – 1 szt. 
Komponent Minimalne wymagania 

Macierz 

Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Macierz powinna posiadać dwa 

redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 30 dysków 2,5” o 

maksymalnej wysokość 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 

3,5” , 24 dysków 2,5” oraz 60 dysków 3,5”. 

Obsługa minimum 220 dysków SAS/NLSAS lub SSD. 

Wymagana 

przestrzeń 

(dyski) 

Macierz musi być wyposażona w:  

7 dysków 2,5” o pojemności min. 480GB SAS SSD interfejs min. SAS 12Gb/s oraz 10 

dysków 2,5” o pojemności min. 1.2TB SAS min. 10k interfejs SAS 12Gb/s. 

Pamięć 

podręczna 

(Cache) 

Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji 

kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza 

rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. 

Interfejsy 

zewnętrzne 

Kontrolery 

Macierz musi być wyposażona w  min. 8 portów 1Gb RJ45, min. 8 portów FC 16Gb/s 

SFP, 2 porty zarządzające 1GbE Base-T,  każdy kontroler macierzy w trybie Active-

Active. 

Dostępność 

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja 

układu zasilania). Dwa redundantne zasilacze: min. 600W każdy (Hot-Plug,) 

Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:  

a. możliwość zastosowania RAID10 
b. możliwość zastosowania RAID5, 
c. możliwość zastosowania RAID6 
d. możliwość zastosowania RAID0 
e. możliwość zastosowania RAID1 

Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. 

Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia 

zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. 

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów 

(zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania 

pracy systemu). 

Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków 

w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. 

Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego 

portu nie powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do 

multipathing. 

Wspierane 

systemy 

operacyjne 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, 

MS Windows, VMware oraz Linux, APPLE IOS 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster 

Server, HACMP, HP Serviceguard. 
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Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy 

kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie 

dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów 

operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux. 

Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków 

(space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla 

Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii 

Thin Provisioning. 

Skalowalność 

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. 

Umożliwia rozbudowę do minimum 220 dysków 2,5”. 

Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych 

pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu 

bądź odczytu. 

Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w 

ramach jednej półki dyskowej. 

Zarządzanie 

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny 

interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania 

zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – 

LUN Masking). 

Możliwość stałego monitorowania macierzy przez zdalne centrum serwisowe. 

Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość 

oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, 

oraz kontrolerów.  

Wymagana możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy 

bez ograniczeń czasowych. 

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 

500TB.  

Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning 

umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski 

mogą być dostarczone w przyszłości. 

Możliwość 

migracji danych 

w obrębie 

macierzy  

Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi 

grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy.  

Lokalna 

replikacja 

danych  

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez 

angażowania systemu operacyjnego hosta. 

Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii 

danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) 

przez administratora. 

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na 

całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej. 
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Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu 

snapshot.  Jest wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną 

ilość snapshotów w obrębie macierzy. 

Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni 

dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie 

mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write) 

Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie 

do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ją 

dostarczy wraz z macierzą. 

Zdalna 

replikacja 

danych 

(Zamawiający 

nie wymaga 

dostarczenia 

licencji) 

 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej 

rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym 

interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. 

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej 

przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. 

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i 

asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. 

Macierz musi umożliwiać uruchomienie replikacji synchronicznej z inną macierzą z tej 

samej rodziny i zapewniać – w przypadku awarii i całkowitej niedostępności jednej z 

macierzy – bezprzerwową pracę systemów działających na platformie przetwarzania 

danych i korzystających z zasobów pamięci masowych. Opisana powyżej obsługa 

awarii (przełączenie między macierzami) musi odbywać się w sposób automatyczny i 

transparenty (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z macierzy 

hostów. Opisana funkcjonalność musi integrować się z platformą wirtualizacyjną 

VMware ESX i posiadać certyfikację VMware vSphere Metro Storage Cluster, 

potwierdzoną wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producenta lub 

równoważną. 

Aktualnie ta funkcjonalność nie jest wymagana. Jeżeli wymagana jest aktywacja 

opisanej funkcjonalności to należy zaoferować odpowiednie urządzenia oraz licencję 

obejmujące pełną, maksymalną pojemność oferowanej macierzy.  

Redukcja 

danych  

Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą 

kompresji. Kompresja powinna odbywać się po fakcie zapisu na urządzenia dyskowe 

wewnątrz macierzy (dane spoczynkowe). 

Kontrola 

przepływu 

danych – QoS 

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów 

macierzowych na poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać 

na możliwości dynamicznego ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s 

oraz w ilości IOPS poprzez administratora w dowolnym momencie. Zamawiający 

wymaga dostarczenia licencji. 

Współpraca z 

aplikacjami 

Możliwość integracji środowiska VMware,  Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej 

replikacji danych. 

Importowanie 

danych 

Macierz musi posiadać funkcjonalność onlinowego importu danych z macierzy innego 

producenta z jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin 

Provision” 
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Gwarancja 

Minimum pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 

czasem reakcji do następnego dnia roboczego, możliwość zgłaszania awarii w trybie 

24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  

W przypadku awarii nośników (dysków) pozostają one własnością Zamawiającego. 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając 

unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 

sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. 

Wymiana 

dysków 
Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. 
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Przełącznik FC – 2 szt. 
Minimalne wymagania funkcjonalne: 

1. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość 
pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych 
wkładek SFP.  

2. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać 
pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy 
w trybie autonegocjacji. 

3. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać 
pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w 
trybie autonegocjacji. 

4. Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 24 porty FC z obsadzonymi 12 aktywnymi 
wkładkami SFP 16Gb/s (LC connector).  

5. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. 
oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika 
mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do 
zastosowanych wkładek FC 

6. Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej 
konfiguracji wyposażonej we wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 384 Gb/s end-to-end. 

7. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E oraz F. 
8. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) 

i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. 
9. Przełącznik FC musi obsługiwać przepływ powietrza chłodzącego od tyłu (strona zasilaczy) do 

przodu (strona portów FC).  
10. Przełącznik FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być 

możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy przełącznika.  
11. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 

różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy 
czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, 
SID i OXID.  

12. Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na 
podstawie portów i adresów WWN. 

13. Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję 
wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. 

14. Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: 

 mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu 
regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric 

 uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów 
DH-CHAP 

 uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą 
protokołu DH-CHAP 

 szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. 

 definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za 
pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) 

 definiowane kont administratorów w środowiskach RADIUS, TACACS+, LDAP w MS 
Active Directory, OpenLDAP, TACACS+ 
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 szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS 

 obsługa SNMP v1 oraz v3 

 IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika 

 wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych 
protokołów SCP oraz SFTP 

 wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem 
bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP 

15. Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: 

 polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala 

 przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane 
oprogramowanie. 

16. Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy 
obsługi ruchu FC: 

 logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”, 

 FC traceroute 

 kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny 
wybrany port przełącznika 

17. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, 
RS232 oraz inband IP-over-FC. 

18. Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. 
19. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) 

oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. 
Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą 
standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.  

20. Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych 
wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu 
przepustowości danych wchodzących niższej niż wynegocjowana prędkość portu.  

21. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń 
na pojedynczym porcie przełącznika. 

22. W  zestawie okablowanie FC w ilości minimum 10 szt., o długości 2 m typu LC-LC – kable typu: 
OM3 multimode, 50/125. 

23. Minimum 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji, możliwość zgłaszania awarii 
w trybie 24x7, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. 
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Przełącznik gigabitowy 24x1000BASE-T – 2 szt. 
Minimalne wymagania 

Obudowa 
Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem 
odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz HotPlug, możliwość 
instalacji drugiego redundantnego zasilacza. 

Porty 

Minimum 24 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 2 
zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia 
przełączników w stos, minimum 1 port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port 
RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232. 

Wydajność 
przełącznika 

minimum 32000 adresów MAC 
switch fabric capacity min. 172 Gbps w trybie full-duplex) 
forwarding rate min. 128 Mbps 

pamięć flash min. 256MB 
bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB 
pamięć procesora minimum 1GB 
obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci 
możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu 
przepustowości stosu minimum 84 Gbps full duplex 
ilość kolejek na port dla ruchu o różnej klasie obsługi: 8  
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) - minimum 128 grup do 8 portów na 
grupę 

Zgodność z 
protokołami 

802.1AB LLDP 
802.1D Bridging, Spanning Tree 
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 
802.1v Protocol-based VLANs 
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) 
BPDU guard, BPDU filtering 
802.1X Network Access Control, Auto VLAN 
802.2 Logical Link Control 
802.3 10BASE-T 
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 
802.3ad Link Aggregation with LACP 
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 
802.3AX LAG Load Balancing 
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports 
802.3x Flow Control 
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) 
ANSI LLDP-MED (TIA-1057) 
MTU 9,216 byte 
 

Funkcjonalność warstwy 3 : 
1058 RIPv1  
2453 RIPv2 
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1724 RIPv2 MIB Extension  
2082 RIP-2 MD5 Auth  
 
 
QoS: 
2474 DiffServ Field 2697 srTCM 
2475 DiffServ Architecture 4115 trTCM 

Zarządzanie 
siecią i 

bezpieczeństwo 

1155 SMIv1 
1157 SNMPv1 
1212 Concise MIB Definitions 
1213 MIB-II 
1215 SNMP Traps 
1286 Bridge MIB 
1442 SMIv2 
1451 Manager-to-Manager MIB 
1492 TACACS+ 
1493 Managed objects for Bridges MIB 
1573 Evolution of Interfaces 
1612 DNS Resolver MIB Extensions 
1643 Ethernet-like MIB 
1757 RMON MIB 
1867 HTML/2.0 Forms with file upload extensions 
1901 Community-based SNMPv2 
1907 SNMPv2 MIB 
1908 Coexistence between SNMPv1/v2 
2011 IP MIB 
2012 TCP MIB 
2013 UDP MIB 
2068 HTTP/1.1 
2096 IP Forwarding Table MIB 
2233 Interfaces Group using SMIv2 
2246 TLS v1 
2271 SNMP Framework MIB 
2295 Transport Content Negotiation 
2296 Remote Variant Selection 
2346 AES Cipher suites for TLS 
2576 Coexistence between SNMPv1/v2/v3 
2578 SMIv2 
2579 Textual Conventions for SMIv2 
2580 Conformance Statements for SMIv2 
2613 RMON MIB 
2618 RADIUS Authentication MIB 
2620 RADIUS Accounting MIB 
2665 Ethernet-like Interfaces MIB 
2666 Identification of Ethernet chipsets 
2674 Extended Bridge MIB 
2737 ENTITY MIB 
2818 HTTP over TLS 
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2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9) 
2856 Text Conv. For High Capacity Data Types 
2863 Interfaces MIB 
2865 RADIUS 
2866 RADIUS Accounting 
2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. 
2869 RADIUS Extensions 
3410 Internet Standard Mgmt. Framework 
3411 SNMP Management Framework 
3412 Message Processing and Dispatching 
3413 SNMP Applications 
3414 User-based security model 
3415 View-based control model 
3416 SNMPv2 
3417 Transport Mappings 
3418 SNMP MIB 
3577 RMON MIB 
3580 802.1X with RADIUS 
3737 Registry of RMON MIB 
4086 Randomness Requirements 
4113 UDP MIB 
4251 SSH Protocol 
4252 SSH Authentication 
4253 SSH Transport 
4254 SSH Connection Protocol 
4419 SSH Transport Layer Protocol 
4521 LDAP Extensions 
4716 SECSH Public Key File Format 
6101 SSL 
6398 IP Router Alert (Obsoletes RFC 2665) 
2131, 2132 DHCP Server 

Warunki pracy 
 -Wydajność pracy zasilaczy na poziomie min. 80% 
- temperatura pracy w zakresie od 0 do 50 stopni Celsjusza 
- wilgotność dla trybu pracy 85% 

Funkcjonalność 

Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą: 
- terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z 
urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych 
urządzeniach  
- budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy  
- umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych 
opisywanych urządzeń 

Certyfikaty i 
standardy 

Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 lub 
równoważnymi (dokumenty załączyć do oferty) 
- posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) 
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela 
producenta załączyć do oferty) 
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Komponenty 
dodatkowe 

Wymagane jest dostarczenie komponentów kompatybilnych z przełącznikami i 
pochodzących od tego samego producenta co przełączniki:  
- kabel do stackowania przełączników o długości 1m 

Gwarancja 

Min. 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 
czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24/7/365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta.  
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 6 lat. 
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Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. 
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Wymagania 
techniczne 

- Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 3000VA / 2700W 
- Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack (szyny w komplecie) 
- Wysokość w szafie rack: max 2U 
- Technologia Line Interactive 
- Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C 
- Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % 
- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry 
- Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55,0dBA 
- Rozpraszanie ciepła w trybie online 348,0BTU/godz 
- Sprawność: 
  Praca on-line≥ 99% przy pełnym obciążeniu 
- Czas przełączania 4ms 

Parametry wejściowe 

- Nominalne napięcie wejściowe 230V 
- Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) 
- Typ gniazda wejściowego IEC-320 C20 
- Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 286 V 
(pełne obciążenie) 

Parametry wyjściowe 

- Napięcie wyjściowe 230VAC 
- Zniekształcenia napięcia wyjściowego ≤5% 
- Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz ±3 Hz 
- Typ przebiegu sinusoida 
- Złącza/gniazda wyjściowe  
   (8) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) 
   (1) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane) 
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 8 kabli zasilających C13/C14 o długości 
min. 2,4m każdy 

Akumulatory i czas 
podtrzymania 

 Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-
ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny 

 Czas autonomii: 
≥ 3,2 minuty dla pełnego obciążenia 
≥ 8  minut dla obciążenia 1800W 
≥ 17 minut dla obciążenia 1000W 

- Typowy czas ładowania ≤3 godziny 

Komunikacja 
i zarządzanie 

 

 Gniazdo do montażu karty WEB/SNMP-  Smart Slot x1 

 Porty komunikacyjne: RJ45 RS-232; USB 

 Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna 
LCD (Wyświetlacz LCD musi sygnalizować obsłudze stany 
ostrzegawcze). 

 Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu 
ważności zdarzenia 

 Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych 

 Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO)  
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Gwarancja 
Min. 3 lata gwarancji producenta, możliwość zgłaszania awarii poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
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Wsparcie wdrożeniowe w siedzibie Zamawiającego 
A. Instalacja oferowanej macierzy dyskowej 

 1. Montaż macierzy dyskowej w szafie Rack 

2. Podłączenie macierzy do infrastruktury sieci LAN 

3. Podłączenie macierzy do infrastruktury sieci SAN 

4. Inicjalizacja macierzy dyskowej  

5. Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) do najnowszej, stabilnej, zalecanej 

przez producenta wersji 

6. Konfiguracja przestrzeni dyskowej (pule dyskowe, grupy RAID) 

7. Konfiguracja zasobów dyskowych dedykowanych dla środowiska wirtualizacji z 

wykorzystaniem blokowych protokołów dostępu 

8. Konfiguracja przestrzeni dyskowych dedykowanych jako przestrzeń serwera plików dla 

użytkowników  

9. Konfiguracja uprawnień dostępu do danych blokowych 

10. Testy wydajności 

11. Optymalizacja wydajności 

 Montaż oferowanych serwerów fizycznych 

 1. Montaż serwerów w szafie Rack 

2. Podłączenie serwerów do zasilania 

3. Aktualizacja mikrokodu (firmware) deduplikatora do najnowszej zalecanej przez 

producenta wersji. 

4. Podłączenie maszyn fizycznych do infrastruktury sieci LAN/SAN 

 Konfiguracja sieci SAN 

 1. Montaż przełączników w szafie Rack 

2. Podłączenie do sieci LAN 

3. Konfiguracja przełączników FC 

4. Aktualizacja mikrokodu (firmware) przełączników do najnowszej zalecanej przez 

producenta wersji. 

5. Podłączenie oferowanej macierzy do sieci FC 

6. Podłączenie oferowanych serwerów do sieci FC 

7. Definicja stref dostępu w sieci SAN, a w szczególności: 

a. Definicja aliasów 

b. Definicja stref dostępu 

Dla zapewnienia dostępu do danych macierzy dyskowych dla maszyn fizycznych. 

 Wirtualizacja środowiska serwerowego 

 1. Instalacja systemu wirtualizacji na oferowanych maszynach fizycznych  

2. Konfiguracja parametrów serwerów wirtualizacyjnych: adresacja IP, routing, DNS, 

synchronizacja czasu 

3. Rejestracja serwerów wirtualizacji serwerowej w macierzy dyskowej 

4. Prezentacja przestrzeni macierzy dyskowej dla serwerów wirtualizacyjnych 
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5. Organizacja systemu plików na wydzielonych zasobach macierzy dyskowej dedykowanych 

do składowania plików maszyn wirtualnych 

6. Konfiguracja sieci wirtualnych dedykowanych dla maszyn wirtualnych oraz mechanizmów 

migracji maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi, w trybie on-line 

7. Instalacja oprogramowania służącego do zarządzania, monitorowania i konfiguracji 

środowiskiem wirtualizacji serwerowej  

8. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności 

9. Konfiguracja mechanizmu migracji maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi w 

trybie on-line 

10. Import maszyn wirtualnych z obecnego do nowego środowiska wirtualnego: 

Migracja 12 maszyn wirtualnych, o łącznej pojemności ok. 2,2 TB  

11. Instalacja mechanizmu automatyzacji aktualizacji środowiska  

12. Aktualizacja środowiska wirtualnego do najnowszej stabilnej wersji 

13. Testy mechanizmów migracji maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi  

14. Testy mechanizmów klastra wysokiej dostępności  
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CZĘŚĆ NR 2 

Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt. 
 

Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 

fizycznych procesorów (min. 3 fizycznych serwerach posiadających 2 procesory każdy ) oraz jednej 

konsoli do zarządzania całym środowiskiem. 

Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z min. 3 letnim wsparciem, świadczonym przez 

producenta będącego licencjodawcą oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie 

problemów min. przez 12h na dobę / 5 dni w tygodniu. 

Minimalne wymagania ogólne do wirtualizacyjnego systemu operacyjnego 

1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez 

dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 

2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym 

serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji 

sprzętowej. 

3. Pojedynczy klaster może się skalować do 3 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą 

wirtualizacji. 

4. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i 

wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB pamięci 

fizycznej RAM. 

5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 

1-128 procesorowych. 

6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej 

o wielkości do 62 TB. 

7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z 

możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM. 

8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, 

z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 

9. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, 

z których każda może mieć 32 porty szeregowe. 

10. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku 

wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 

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

sprzętowej. 

12. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do 

wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i 

zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w 

trybie OEM. 

13. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista,  

Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, 

Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE Linux Enterprise 
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Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, 

FreeBSD, Asianux, NeoKylin Linux, CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. 

14. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż 

fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 

15. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów 

dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.  

16. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi 

i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość 

działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie 

skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.  Dostęp do konsoli może być realizowany 

z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5. 

17. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów 

fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie 

przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed 

roku.  

18. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych 

instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez 

przerywania ich pracy. 

19. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych 

wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

20. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość 

integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 

21. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej 

(hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest 

elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny. 

22. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego 

tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w 

obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny 

powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 

23. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej 

fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii 

karty sieciowej. 

24. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). 

25. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia 

kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać 

również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie 

deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania spójnych kopii 

zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft 

SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych. 

26. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie 

klastra serwerów fizycznych. 

27. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy 

serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia 

jednocześnie. 
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28. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), 

aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora 

i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym 

oprogramowaniem wirtualizacyjnym.  
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Oprogramowanie – komercyjny system zarządzania relacyjnymi bazami 

danych – 2 szt. 
Każda licencja ma umożliwiać instalacje silnika - oprogramowania do zarządzania relacyjnymi bazami 

danych na fizycznych urządzeniach z co najmniej jednym CPU, typu FULL USE – bezterminowa. Wersja 

zgodna z dostarczanym systemem operacyjnym. Najnowsza stabilna wersja.  

Opis funkcjonalności minimalnych: 

1. Wszystkie dane w systemie muszą być obsługiwane w relacyjnej transakcyjnej bazie danych, 

posiadającej oprogramowanie narzędziowe, umożliwiające dostęp do danych za pomocą języka 

zapytań SQL (wysoka zgodność ze standardem SQL-99). 

2. Silnik bazy danych musi być rozwiązaniem komercyjnym dla którego można wykupić wsparcie 

producenta. 

3. Silnik bazy danych musi być przystosowany do różnych platform sprzętowych (serwery oparte 

na Intel i RISC) i różnych systemów operacyjnych - wersje 32-bit/64bit (MS Windows, Unix, 

Solarix, Linux). 

4. Motor bazy danych ma zapewniać: 

a) Jednoczesny dostęp do danych przez procesy zapisujące i czytające (concurrency) bez 

blokowania się,  

b) Wbudowane rozwiązanie umożliwiające asynchroniczne utrwalanie danych widoków 

(kwerend) danych według konfigurowanego harmonogramu tak, aby zminimalizować czas 

odczytu z widoku, 

c) Tablice o budowie indeksu (index-organized tables), 

d) Wbudowany mechanizm zapytań umożliwiających odczytanie danych z wcześniejszego 

punktu w czasie bez procedury odtwarzania bazy z backupu, 

e) Możliwość tworzenia i usuwania indeksów w trakcie pracy systemu, 

f) Brak ograniczenia na wielkość bazy danych lub ograniczenie nieistotne (np. do 1TB), 

g) Kontrolę i zarządzanie dostępem do baz poprzez konta użytkowników i uprawnienia. 

5. Ta sama funkcjonalność motoru bazy danych na różnych platformach. 

6. Najnowsza stabilna wersja systemu bazodanowego, obsługa min. dwóch procesorów. 

7. Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego 

od platformy systemowej bazy danych 

8. Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami 

bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego 
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9. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. 

Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich 

blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie 

rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od 

modyfikacji przeglądanego zbioru danych. 

10. Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej 

transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący 

scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli 

dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 

11. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). 

12. Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode. 

13. Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, 

porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 

14. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu 

sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera 

bazy danych. 

15. Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej 

sesji bazy danych. 

16. Wsparcie protokołu XA 

17. Wsparcie standardu JDBC 3.0 

18. Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. 

19. Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych 

metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla 

wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w 

wybranych instrukcjach SQL. 

20. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę 

wierszy). 

21. Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien 

być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz 

bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej 

obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie 

propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu 

22. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą 

parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. 

Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do 
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wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). 

Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, 

instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających 

paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne 

(np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). 

23. Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki 

dzielonej) 

24. Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, 

DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję 

DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, 

stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). 

Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML 

(INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). 

25. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor 

bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi 

być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi 

odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek 

26. Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru 

użytkowników założonego w bazie danych 

27. Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia 

hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku 

przekroczenia limitu nieudanych logowań. 

28. Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów 

systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do 

tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / 

modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. 

przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej 

chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. 

29. Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy 

danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy 

zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki 

nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami 

backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa 

powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online. 

30. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). 
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31. Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź 

cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili 

wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. 

32. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz 

danych mogą być dostępne dla użytkowników. 
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Komercyjny system operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server lub 

równoważny – 3 szt. 
 

Komercyjny system operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) - 1 

physical entitlement for a Server (2-sockets, Stackable) OR 2 Virtual Instances - 3YR lub równoważny 

komercyjny system operacyjny spełniający powyższe wymagania (Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wezwania Dostawcy do wykazania przez niego równoważności), zapewniający wysoką wydajność 

i niezawodność, oferujący rozbudowane możliwości wirtualizacji. Dostawa z minimum 3-letnim 

wsparciem, prawem dostępu do repozytoriów producenta i aktualizacji systemu. Najnowsza stabilna 

wersja. 

 

 

UWAGA: Oferowany sprzęt, spełniający powyższe wymagania, ma być fabrycznie nowy 

i pochodzić z bieżącej produkcji. Wykonawca składając ofertę musi wskazać producenta oraz 

model oferowanego sprzętu (ogólnie dostępnego w ofercie producenta). Dostawa do 

siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy/Wykonawcy. 


