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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

System wykonywania kopii zapasowych i archiwum plików 

CPV: 

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.  

30233160-0 –jednostki pamięci taśmowej 

48820000-2 – serwery 

 

1.1  Charakterystyka  przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienie jest dostawa kompletnego systemu wykonywania i odtwarzania kopii 

zapasowych (backup) wraz z możliwością tworzenia archiwum plikowego. Dostawa obejmuje 

wszystkie  elementy tj. sprzęt, oprogramowanie, konfigurację  i uruchomienie stystemu. 

System ma być dostarczony jako rozwiązanie kompletne zawierające wszystkie elementy składowe –

sprzęt, system operacyjny i oprogramowanie wraz z licencjami. Licencje na wykorzystywanie 

oprogramowania, nie mogą posiadać ograniczenia czasowego (muszą być licencjami typu „perpetual”) 

czy funkcji typu „demo”, „trial” i innych ograniczających wykorzystanie oprogramowania, w 

odniesieniu do funkcji zaoferowanych  przez dostawcę jako podstawowe i dodatkowe. 

W momencie podpisywania protokołu odbioru zdawczo - odbiorczego żaden z komponentów 

dostarczonego systemu nie może znajdować się na liście  EOL (End of Life), EOS (End of Support), a 

planowany czas życia produktu (utrzymanie przez producentów wsparcia dla sprzętu i 

oprogramowania) nie może być krótszy niż 5 lat. 

Osoby wyznaczone przez wykonawcę do prowadzenia projektu muszą posiadać wiedzę i 

doświadczenie z zakresu wdrażanego rozwiązania, co zostanie potwierdzone stosownym 

oświadczeniem. 

Przed podpisaniem umowy zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do cv projektowych osób 

wyznaczonych do wdrożenia systemu. 

 

 

Oferowane rozwiązanie musi spełniać minimalne warunki: 

-System składa się z:  

a) fizycznego serwera wyposażonego we własny zasób dyskowy do przechowywania 

migawek/backupów o poj 60TB, (dopuszczalna jest dodatkowa obudowa typu jbod ale jej rozmiar nie 

może przekroczyć 2U wraz z kompletem oprogramowania i licencji na oprogramowanie 

b) Biblioteki taśmowej standardu LTO 8 obsługującej min 25 taśm  

Oba elementy (a i b) zostają zintegrowane z infrastruktura zamawiającego przez interfejsy FC SAN, 

10GB Ethernet (optyczny) 1GB Eth miedziany 

c) oprogramowania spełniającego wymagania opisane w tab. 1.3 wraz z kompletem licencji bez limitu 

czasowego 

d) system będzie podłączony do istniejącej infrastruktury DataCenter ZNiO za pomocą interfejsów 

optycznych 10GBE, FC, 1GBE, elektrycznych 1GBE 

Schemat obecnej infrastruktury zamawiającego wraz z proponowanym sposobem podłączenia nowych 

elementów przedstawiono na rysunku 1: 

 

Uwaga: 

Jeśli w opisie pojawia się określenie: 

a) jednostki miary wyrażone jako „U” oznacza: 1U = 1¾cala= 44,45 mm 

b) FC – Fiber Channel na potrzeby wykorzystania w sieci SAN , porty FC HBA(host bus adapter) 

światłowodowe 

c)10GBE – optyczny port  
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milimetr
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Rysunek 1 

Schemat infrastruktury ZNiO 

 

 
 
Wymagania szczegółowe: 

a) Serwer  

Serwer musi być wyposażony w komponenty zestawione w tabeli nr 1.  

 

Tabela nr 1 – lista elementów serwera backup  

LP Nazwa Opis Wymaganie 

obligatoryjne 

1 Wymagania ogólne  Wszystkie komponenty serwera muszą być 

certyfikowane przez producenta i objęte 

wspólnym kontraktem serwisowym ,obudowa, 

płyta główna, zasilacze układ chłodzenia – 

muszą być elementami jednolitego systemu 

serwerowego danego producent 

TAK 

2 Obudowa  typu Rack Mount umożliwiająca montaż w 

szafie 19” wyposażone w min 12 zatok 

dyskowych (hot swap), sposób wentylowania – 

przód tył poziomo 

TAK 

3 Pocesor Minimum 1 procesor w architekturze Intel o 

parametrach litografia 14nm 105W 

częstotliwość 2.3GHz , min ilość podręcznej 

pamięci Cache 16MB, ilość rdzeni min 12, 

ilość wątków 24, TDP max 106W, zestaw 

obsługiwanych instrukcji:  

Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, 

Intel® AVX-512 

TAK 

Wymagania 

minimalne 

(co do liczby 

procesorów)  
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4 Pamięć RAM –  minimum 64GB TruDDR4 2666 MHz TAK 

5 Kontroler RAID Sprzętowy kontroler  wyposażony we własną 

pamięć Flash wbudowany zainstalowany na 

złączu PCIe o wydajności min 12Gb/kanał  

Obsługa RAID0,1,5,6 

TAK  

6 Dyski 3.5" (lub 2,5”) 

SATA 

8 szt HDD 10TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 

512e HDD 

Dyski oznaczone przez producenta do 

zastosowań serwerowych 

TAK 

podano min. 

Pojemność i 

prędkość 

obrotową 

dysków 

7  Dyski SSD 3.5" (lub 

2,5”) 

4 szt dysków SSD  920GB,  SATA 6Gb Hot 

Swap SSD (dyski klasyfikowane do 

zastosowań serwerowych) 

TAK 

Podano 

minimalną 

pojemność  i 

przepustowo

ść interfejsu 

8 Karta Ethernet 2 portowa karta Ethernet 10Gb SFP+ LOM  TAK 

9 Karta FC/HBA Dwuportowa Karta FC16Gb Gen6 FC HBA   TAK 

10 2 zasilacze typu 

HotSwap  

2 redundantne zasilacze HOT SWAP z 

kablami zasilającymi 2.8m, 13A/100-250V, 

C13 to C14 (Jumper Cord) 

TAK 

11 Zdalna konsola system wyposażony jest w port zdalnej konsoli 

(ETHERNET) umożliwiający na zdalny dostęp 

do konsoli serwera (Ekran, klawiatura, mysz, 

BIOS) z wykorzystaniem sieci IP 

Port ETH 1GB (miedziany) lub port sfp – 

niezależny od kart ETH10GBE 

TAK 

12 Akcesoria montażowe Komplet akcesoriów umożliwiający pełny 

montaż w szafie RACK wraz z wysuwanymi 

szynami. Wszelkie niezbędne kable, opaski 

zaciskowe, naklejki itp. Wymagane do 

prawidłowego i zgodnego z wytycznymi 

producenta montażu   

TAK 

13 system operacyjny Serwer dostarczony wraz z systemem 

operacyjnym. W przypadku systemów z 

rodziny MS: - MS Serwer w wersji 2016 lub 

nowszej (umożliwiający podłączenie do 

systemu AD zamawiającego), wraz z 4 

licencjami terminalowymi oraz niezbędnymi 

licencjami do obsługi wszystkich 

komponentów systemu. (Licencje dostarczone 

w wersji „open” do rejestracji w portalu MS 

zamawiającego) 

W przypadku innych systemów – musi być 

zapewniona obsługa z poziomu konsoli 

graficznej, licencja musi obejmować 

możliwość podłączenia do centralnego 

systemu autoryzacji, możliwa praca 

jednoczesna na min 4 terminalach zdalnych. 

System musi być objięty pełnym wsparciem 

producenta umożliwiającym aktualizację, 

pobieranie poprawki i zgłaszanie błędów przez 

okres 3 lat 

TAK 

 

b) Biblioteka taśmowa 
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LP. Komponent Opis Wymaganie 

obligatoryjne 

1 Obudowa Obudowa max 6U – montaż w szafie rack 19”, 

maksymalna głębokość obudowy 100cm – 

dopuszcza się obudowę w formie niezależnych 

półek (max 2) – wysokość jednej półki nie 

może przekroczyć 3U 

TAK 

2 Zasilanie, chłodzenie Min 1 zasilacz 230v AC z kompletem 

okablowania,C13do C14/ Chłodzenie przód-

tył, obsługa magazynu taśm od przodu 

obudowy  

TAK 

3 Magazyn taśm 25 Slotów na taśmy LTO8 – wszystkie sloty 

objęte licencją jeśli jest wymagana 

TAK 

4 Napęd LTO Biblioteka musi posiadać min 2 napędy taśm 

LTO8 

TAK 

5 Interfejs FC (natywny) Minimum 2 interfejsy optyczny FC 8GB- 

1port na każdy napęd  

TAK 

6 Interfejs Ethernet 

(zarządzanie) 

Minimum 1 interfejs 1GBE Ethernet TAK 

7 GUI Biblioteka musi posiadać wbudowany interfejs 

zarządzania w formie GUI obsługiwanego z 

poziomu aplikacji graficznej lub 

wbudowanego serwera www 

TAK 

8 Taśmy Biblioteka dostarczona jest z 25 szt taśm LTO8 

z naniesionymi indeksami 

TAK 

9 Dodatkowe sloty na 

taśmy LTO 

Dodatkowe sloty aktywowane za pomocą 

licencji, lub aktywne w momencie dostawy, 

przy założeniu, że liczba slotów dodatkowych 

nie jest równa bądź większa 25 

NIE 

 

System musi obsługiwać środowisko Zamawiającego. 

 

Funkcje systemu (oprogramowania): 

 

LP Funkcja Opis Wymaganie 

obligatoryjne 

1 Ogólna 

charakterystyka 

Oprogramowanie musi być produktem 

przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. 

Oferowany produkt musi znajdować się na ogólnie 

dostępnej liście referencyjnej Gartner: 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-

center-backup-and-recovery-solutions 

i spełniać minimalne wymaganie : 

- minimalna liczba referencji 150,  

- minimalna ocena z referencji 4,1,  

- spełnienie wymagań Gartner customer choice 

2018 i/lub 2017  

TAK 

2 Wersja językowa Interfejs w języku polskim lub angielskim TAK 

3 wsparcie dla systemów 

wirtualizacji  

System podsiada wsparcie dla mechanizmów 

wirtualizacji opartych o  Vmware (w tym dla 

wersji 6.1), Hyper-V, KVM 

TAK 

4 obsługa indeksowania i 

wbudowane analityki 

System wyposażony jest w mechanizmy budujące 

indeksy, operacji i umożliwiający na korzystanie z 

analityk dot. wykonywanych backupów – 

TAK 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions
https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions
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rozmiary, szybkość wykonywania i odtwarzania 

kopii, skuteczność, błędy itp. Pomagające w 

planowaniu zadań  

5 Backup maszyn 

wirtualnych 

Backup maszyn wirtualnych wykonywany jako 

snapshot i składowany na zasobach dyskowych, 

snapshot wykonywany jest bez względu na rodzaj 

systemu operacyjnego maszyny, wraz z zasobami 

plikowymi i bazami danych 

TAK 

6 wykonywania backupu 

stacji  

System musi posiadać możliwość wykonywania 

backupu stacji roboczych i laptopów z systemami 

z rodzimy MS, MAC OS, Linux 

(system musi posiadać taką funkcję, jednak nie 

jest wymagana licencja – funkcja może być 

aktywowana za pomocą dodatkowej licencji )  

TAK  

7 Backup wykonywany 

niezależnie od 

oprogramowania 

maszyny 

rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie  w 

ramach licencji rozwiązania backupowego w 

oparciu o nowe aplikacje oraz istniejące 

komponenty 

TAK 

 Backup serwerów 

plików  

 

8 backup przyrostowy 

oraz syntetyczny 

wykonywany z 

deduplikacją 

podczas pierwszego backupu.wykonywana bez 

deduplikacji, każda  następna iteracja backupu 

zapisuje tylko zmiany w katalogu lub wolumenie. 

Backup scalany jest na repozytorium backupowym 

i przechowywana jako logiczny backup full. -ilość 

danych w repozytorium backupowym nie 

przyrasta powyżej rozmiaru backupowanych 

danych. 

TAK 

9 backup wykonywany 

blokowo 

dla wolumenów dyskowych backup wykonywany 

jest z wykorzystaniem snapshotów macierzowych 

– wymóg obejmuje obsługę macierzy 

IBM/Lenovo(rodzina Storvize 3700) 

TAK 

10 archiwum plików Tworzenie archiwum plikowego wskazanych 

zasobów, za pomocą specjalnej polityki 

bezpośrednio na taśmy (z możliwością ustawienia 

interwałów czasowych np. 1 w roku) 

TAK 

11 Klonowanie danych na 

napęd taśmowy 

Możliwość przeniesienia na taśmę (sklonowania) 

kluczowych plików backupu 

TAK 

12 Wykonanie kopi 

bezpieczeństwa 

konfiguracji i bazy 

danych 

Możliwość wykonania i zapisania kopii 

bezpieczeństwa wszystkich konfiguracji systemu 

backup, oraz bazy danych 

TAK 

13  

Odtwarzania po awarii 

systemu 

System musi oferować taki poziom zabezpieczeń, 

aby w przypadku awarii krytycznej i przeniesieniu 

na nowy serwer możliwe było odtworzenie  

konfiguracji oraz zagwarantowany był dostęp do 

wszystkich stworzonych w systemie backupów i 

archiwów  

TAK 

14 Raporty System generuje raporty z wykonanych operacji i 

przedstawia je w formie graficznej  

TAK 

15 Wsparcie 

serwisowe/licencja 

3 lata wsparcia serwisowego umożliwiającego 

pobieranie poprawek, zgłaszanie błędów, wsparcie 

producenta (możliwość otwierania biletów 

problemowych). Licencja obejmuje wszystkie 

funkcje podstawowe, oraz gwarantuje obsługę 

TAK 
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środowiska zbudowanego z 2 klastrów Vmware z 

4 serwerami fizycznymi, 8 procesorami (2na 

serwer) , liczba backupowanych maszyn 

wirtualnych nie może być ograniczona licencją, a 

w przypadku ograniczeń nie może być mniejsza 

od 100 

16 Odtwarzanie 

pojedynczych plików z 

backupu typu snapshot 

Wyszukanie i odtworzenie pojedynczego pliku z 

bacupu wykonanego jako snapshot serwera (MS) 

NIE 

17 Backup  ISCSI LUN System posiada możliwość wykonania snapshotu 

LUN ISCSI i przeniesienia go na taśmę  

NIE 

18 Backup snapshot z 

pominięciem 

niektórych typów 

plików 

Wykonanie snapshotu serwera z pominięciem 

plików jpg czy mpg 

NIE 

19 Interfejs www Dostęp przez przeglądarkę www NIE 

20 Przeszukiwania 

archiwum plików 

Przeszukiwania i odtwarzanie pojedynczych 

plików z archiwum plikowego wykonanego na 

taśmach LTO 

NIE 

21 Współpraca z 

operatorami chmur 

danych 

Możliwość wysyłania danych do chmur takich 

dostawców jak Microsoft, Amazon, Google 

NIE 

22 Funkcja „sejfu” Umożliwienie wykonania kopi danych na 

określonej puli taśm z możliwością wyjęcia tej 

puli taśm z magazynu. Po ponownym 

zainstalowaniu Taśm i ich indeksacji system 

umożliwia odczytanie zawartości i odtworzenie 

zapisanych na taśmach plików 

NIE 

23 Lista plików archiwum System umożliwia stworzenie listy plików 

przeniesionych do danego archiwum i zapisania 

jej w dowolnym edytowalnym formacie (xls, odt, 

xml itp.) 

NIE 

24 Wsparcie dla protokołu 

SNMP 

Obsługa protokołu SNMP pozwalająca na 

integrację z systemem monitoringu na poziomie 

wyświetlania alarmów systemu backup i 

prezentacji statystyk dotyczących zajętości 

powierzchni zasobów dyskowych (przekroczenie 

progów alarmowych) 

NIE 

 

Moduły FC – wykonawca dostarczy moduły FC w pełni kompatybilne z pozostałymi komponentami 

oraz moduły niezbędne do podłączenia do infrastruktury zamawiającego. Moduły muszą być 

obsługiwane przez Cisco Nexus 5672UP. Serwer musi zostać podłączony za pomocą 2 kanałów FC 

(po jednym na 1 switch Nexus), Biblioteka  może być podłączona bezpośrednio do serwera Backup 

lub minimum jednego ze switchy Nexus. Wykonawca wprowadza zmiany w konfiguracji FC (na 

switchach) umożliwiające poprawna obsługę wszystkich kanałów FC 

 

 

Moduły 10GE i 1GE Ethernet – serwer podłączany jest do infrastruktury za pomocą portów 10GE –

(wymagane min 2 porty do podłączenia do dwóch switchy szkieletowych)Ethernet (moduły SFP) – 

wykonawca dostarcza wszelkie niezbędne moduły do podłączenia serwera. muszą to być moduły w 

pełni wspierane przez Cisco Nexus 5672UP (Przełącznik szkieletowy zamawiającego) 

Podłączenie interfejsu ETH biblioteki taśmowej może być wykonane za pomocą modułu SFP1/10GB 

(wykonawca dostarcza komplet modułów) lub portem miedzianym 1GB/ETH  

 

Wykonawca dostarczy nadmiarowo (w stosunku do liczby modułów niezbędnych do instalacji) 

po 2 szt każdego modułu FC, 10GBE oraz 1 szt modułu 1GB. 
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Kable światłowodowe: 

Wykonawca dostarcza komplet kabli (patchcordów) światłowodowych do podłączenia systemu. Do 

obsługi FC – kablem multimodowe LC/LC duplex standardu OM3 lub OM4 

10GB ETH – kable MM LC/LC OM3 lub OM4 – zalecana długość 5m  

 

Wykonawca dostarcza nadmiarowo (w stosunku do liczby kabli niezbędnych do instalacji)po 1 

kablu światłowodowym/patchcordzie (duplex) z każdego rodzaju jaki zostanie użyty do 

instalacji osprzętu 

 

1.2 Uruchomienie i testy 

Dostawca zainstaluje system, dokona podłączenia sieciowego, wykona konfigurację systemu, 

uruchomi przykładowe harmonogramy wykonywania kopii zapasowych i archiwum plikowego. 

Wykonawca w trakcie wdrożenia przeprowadzi szkolenie 3 pracowników zamawiającego.  

Szkolenie musi obejmować następujące zagadnienia: 

- dodawanie maszyn wirtualnych do systemu backup 

-tworzenie kopii bezpieczeństwa 

- przywrócenie serwera wirtualnego z kopii bezpieczeństwa 

-odtwarzanie plików z kopii bezpieczeństwa 

-zarządzania archiwum taśmowym – podstawowe czynności obsługowe – wymiana taśm, 

indeksowanie nośników,  

- procedura bezpiecznego zamknięcia systemu  

- procedura odtwarzania po awarii 

- zarządzanie licencjami i zgłoszeniami serwisowymi 

Łączny czas szkolenia min 8h 

 

1.3 Serwis gwarancyjny: 

Serwis gwarancyjny: 
Wszystkie komponenty objęte są 3 letnim serwisem gwarancyjnym umożliwiającym:  

a. pobieranie aktualizacji oprogramowania,  

b. zgłaszanie zauważonych usterek oprogramowania i sprzętu, oraz  

c. wymianę wadliwych komponentów w rybie NBD (Następny Dzień roboczy) 

Serwisem NBD objęte są wszystkie elementy dostarczonego systemu.  

Wszystkie koszty związane z 3 letnią obsługą serwisową (1.3) świadczone są  bez pobierania 

dodatkowych opłat (koszt serwisu Wykonawca winien ująć w cenie oferty). 

 

1.4 Wsparcie powdrożeniowe: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia technicznego powdrożeniowego. Wsparcie udzielane 

będzie zdalnie (VPN lub inny system dostępu przez sieć Internet) + telefon. Zamawiający wskaże 

dedykowany nr telefonu oraz  adres e-mail do kontaktu w sprawie technicznego. Wsparcie musi zostać 

udzielone najpóźniej  w trybie Następnego Dnia Roboczego od daty zgłoszenia w przypadku pomocy 

technicznej związanej z bieżącą obsługą systemu i najpóźniej w ciągu 4h (w dni robocze), w 

przypadku krytycznej awarii systemu (za awarię krytyczną uznaje się zatrzymanie kluczowych funkcji 

systemu i brak możliwości ich przywrócenia przez zastosowanie standardowych procedur) przy 

zgłoszeniu dokonywanym do godziny 13 danego dnia. 

Wsparcie obejmuje wszystkie zagadnienia związane z obsługą systemu. 

Liczba godzin wsparcia powdrożeniowego – 24, rozliczane za każde rozpoczęte 1/2h. Wsparcie 

udzielane jest przez 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń. 

Koszt 24h wsparcia Wykonawca winien ująć w cenie oferty. 

 

1.5 Procedura testów akceptacyjnych: 

Po zgłoszeniu gotowości do wykonania testów przeprowadzone zostaną następujące testy systemu: 

- wykonanie backupu wybranych maszyn wirtualnych (z harmonogramu i „jednorazowej” „na 

życzenie”) 

- odtworzenie maszyny wirtualnej z kopii bezpieczeństwa wykonanej przez system i przetestowanie 

jej działania 
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- wykonanie drugiej kopii w celu weryfikacji deduplikacji 

- wykonanie kopii bez wskazanych plików (np. mpg) jeśli system oferuje taki rodzaj backupu 

- odtworzenie pojedynczych plików z kopii  (jeśli system oferuje taki rodzaj backupu) 

- wykonanie archiwum plikowego na taśmy  

-odtworzenie plików z wcześniej wykonanego archiwum plikowego 

-Zamknięcie i ponowne uruchomienie systemu ze sprawdzeniem działania poszczególnych funkcji 

 

- wykonanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji systemu (taśmy inny nośnik zewnętrzny, NAS) wraz z 

odtworzeniem konfiguracji w z wykonanej kopii 

- wykonanie procedury wymiany taśm LTO z wyczyszczeniem taśm i ponownym załadowaniem 

biblioteki 

-testy funkcji dodatkowych systemu (nieobligatoryjnych) 

 

Odbiór kompletnego systemu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

1.6.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę.  

 


