SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
udzielanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019. 2019) zwanej dalej ustawą, w trybie podstawowym o
wartości zamówienia poniżej 214 000 EUR

na dostawę serwerów dla Polskiego Radia Szczecin SA

(znak sprawy: PRS-ZP/2021/DS)
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Radio Szczecin SA
Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin
Tel. +48 91 48 55 800
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radioszczecin.pl
Adres strony internetowej: https://radioszczecin.pl
Strona internetowa: https://radioszczecin.pl/15,93,ogloszenia-przetargi
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym poniżej 214 000 euro, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp
– oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 245).
2.2. Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejszą specyfikacją warunków zamówienia –
zwaną dalej SWZ – Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia
negocjacji.
3. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
3.1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
nazwa skrzynki epuap Zamawiającego: RADIO_SZCZECIN
3.1.3. poczty elektronicznej: przetarg@radioszczecin.pl
3.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
3.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja serwerów,
macierzy dyskowych, przełączników SAN i przełączników sieciowych oraz oprogramowania
wraz ze wsparciem serwisowym ich producenta, migrację danych oraz sporządzenie
dokumentacji powykonawczej.
4.2. Opis przedmiotu zamówienia, opis procedury wdrożenia i szczegółowe wymagania
techniczne znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
48820000-2 - Serwery
30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30237110-3 - Interfejsy sieciowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, uwzględniając dostawę sprzętu
i oprogramowania, instalację, konfigurację urządzeń, migrację danych, testy oraz sporządzenie
dokumentacji powykonawczej.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
6.1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp, tj.:
- Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, w sposób należyty zrealizował minimum trzy dostawy
serwerów, macierzy dyskowych wraz z instalacją i konfiguracją, o wartości nie
mniejszej niż 500 tysięcy złotych brutto, dla jednego zadania.
7. OFERTA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY LUB
OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
7.1. Na ofertę składają się:
7.1.1. formularz oferty zgodny w treści z załącznikiem nr 3 do SWZ,
7.1.2. szczegółowy wykaz oferowanych urządzeń, oprogramowania i rozwiązań zgodny w
treści z załącznikiem nr 4 do SWZ,
7.2. Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą:
7.2.1. dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów lub oświadczeń. Jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, dokumentem właściwym
jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru albo dokument
na podstawie którego dokonuje się wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, np.
uchwała właściwego organu Wykonawcy,
7.2.2. pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
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Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty lub oświadczenia
podpisuje lub poświadcza za zgodność z oryginałem osoba, której umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w 7.2.1. SWZ.
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt 7.2.1. SWZ.
7.2.3. wykaz wykonanych zadań z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców – zgodny w treści z Załącznikiem nr 5 do SWZ; wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
7.2.4. co najmniej jeden, ważny, certyfikat z zakresu znajomości technologii wirtualizacji
producenta zaoferowanego rozwiązania.
7.2.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97, ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp,
7.3. Oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu składane razem z ofertą:
7.3.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zgodne w treści z Załącznikiem nr 6 do SWZ,
celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania w zakresie wskazanym w pkt 6.1.1. SWZ.
8.

ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIEZAMÓWIENIA.

8.1. Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta
spełniaćbędzie następujące wymagania:
8.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
8.1.2. Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą
8.1.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.3.1. SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień
składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie
podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt
6.1.1. SWZ.
8.1.4. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców spełniał warunek
określony wpkt.
9.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 17ef9861-6873-4a62-9474-c2f954cf656d.
9.2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki.
9.3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymiw rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
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sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9.4. Środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście
tysięcyzłotych)
10.2. Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach
(wzależności preferencji Wykonawcy):
10.2.1. pieniądzu, wpłaconym na konto:
Bank Millennium, 77116022020000000061742052
10.2.2. gwarancjach bankowych;
10.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.4. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 10.2.2.-10.2.4. SWZ,
dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być Zamawiający.
10.5. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku
zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp.
10.6. Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający
wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt pkt 10.2.2.-10.2.4. SWZ musi być
złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza
złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
10.7. Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione
skuteczniejeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany
przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w pkt 9.2.1. SWZ.
10.8. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT
Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
10.9. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu
składaniaofert.
12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
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12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 17ef9861-68734a62-9474-c2f954cf656d
Zamawiający odpowie zidentyfikowanym Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na
6 dni przed upływem terminu składania ofert oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej (https://radioszczecin.pl/15,984), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający przesyła zidentyfikowanym Wykonawcom w sposób określony w pkt. 8.1. SWZ oraz
w/w zmianę zamieszcza na własnej stronie internetowej(https://radioszczecin.pl/15,984).
Jeżeli zmiana SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla
sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze
zmianą SWZ i przygotowanie ofert, oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej:
https://radioszczecin.pl/15,984
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z
zapytaniem, o którym mowa w pkt. 11.1. SWZ.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
13.2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą
SWZ.
13.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
13.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
13.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować.
13.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
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szczególności w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt.
13.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w
„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
13.9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
13.10. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
13.11. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
13.12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 12.15., należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
13.13. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
14. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty powinny być przesłane do Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 12.2. SWZ w
terminie do 15.10.2021 r. do godz. 11:30.
15. TERMIN OTWARCIA OFERT
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 12:00.
15.2. Otwarcie ofert nie jest publiczne, Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
15.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
15.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
15.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
15.4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
16.1. W Formularzu oferty należy podać wartość netto za realizację danej części zamówienia, do
której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki,
którychsuma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
16.2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania całości
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem
umowy. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch
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miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994
r. nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 178).
16.3. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał
pod uwagę jedynie ceny brutto zgodnie z obowiązującą stawką VAT określoną na podstawie
właściwych przepisów prawa.
16.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty
polski.
17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w poszczególnych zadaniach oraz dokona wyboru
oferty najkorzystniejszej w danym zadaniu, spośród ofert spełniających wymagania określone w
Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia", w oparciu o następujące kryteria i ich
wagi, przy czym 1% = 1 pkt:
Cena oferty: waga kryterium 90 %
Okres gwarancji: waga kryterium 10%
Minimalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy na
urządzenia (nie obejmuje licencji). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję 60
miesięczną lub dłuższą oferta otrzyma 10 pkt. w kryterium gwarancja. Wykonawca oferując
minimalny okres gwarancji otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji dla danego sprzętu, oferta taka
zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma
0 (zero) punktów za kryterium gwarancji na sprzęt dla którego nie wskazał okresu gwarancji.
W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji większy niż minimalny okres
gwarancji ale mniejszy niż okres gwarancji dodatkowo punktowany, oferta taka otrzyma zero (0)
punktów w ramach kryterium gwarancji za dany sprzęt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
PUNKTACJA = (Cn : Cb) x 90 + G x 10

gdzie:
G = 1 oznacza gwarancję 60 miesięczną
G = 0,5 oznacza gwarancję 48 miesięczną
G = 0 oznacza gwarancję o minimalnym wymaganym okresie 36 miesięcy
Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się tę, która uzyska największą ilość punktów.
17.2. W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie
oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę spośród ofert spełniających wszystkie wymagania
opisane w SWZ.
17.3. W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę
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z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego,
ofert dodatkowych.
17.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. W przypadku gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego umowy regulującej ich współpracę.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego
zostały zawarte we Załączniku Nr 7 do SWZ.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniudanego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX tej ustawy,
na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia nieprzekraczającej progu
unijnego.
21.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 20.1. SWZ są:
21.3. odwołanie
21.4. skarga do sądu
21.5. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
21.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.
22. INFORMACJE POUFNE
22.1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie
informacje, które Zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane
(np. wyjaśnienia treści SWZ dotyczące informacji poufnych).
22.2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne
lub informacje ściśle związane z informacjami poufnymi, w celu zachowania ich poufności,
zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących wybranych przez Zamawiającego
sposobów:
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22.2.1. osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego
konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru,
22.2.2. przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę,
22.2.3. za pośrednictwem Platformy.
22.3. Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę
stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności).
23. Klauzula informacyjna RODO
1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
w szczególności dane osobowe ujawnione w ofertach i załącznikach do ofert lub w dokumentach
i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji
umów.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1, jest Zamawiający – Radio Szczecin
S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70 – 481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 73. W sprawach
związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt 1, należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, adres e-mail: iod@radioszczecin.pl.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, tj. z uwagi na fakt, że
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze i do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, związanych z realizacją umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych uzyskanych w trakcie postępowania, o którym mowa w pkt 1.
będą upoważnieni pracownicy Radia Szczecin S.A., a także osoby i podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, uzyskane w związku z postępowaniem, przechowywane
będą przez Zamawiającego.
6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
7. W odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt 1, decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie.
8. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt 1,
a) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO,
b) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, w tym prawo zwrócenia się o
przekazanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym w przypadku,
gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przedmiotowych praw
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może zażądać od osoby, której
dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania dostępu do danych osobowych lub przekazana kopii
przetwarzanych danych osobowych, w szczególności podania nazwy postępowania lub jego
daty,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania lub jego załączników,
d) prawo żądania od Zamawiającego, jako administratora danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że:
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e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania protokołu postępowania i jego załączników,
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w
przypadku zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź
obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej,


wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.
9. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie przysługuje:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, albowiem
dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit
c) i f) RODO oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
b) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Zamawiającym - prawo sprzeciwu, albowiem dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
c) prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa w pkt 1, będzie niezbędne do wywiązania się przez Radio Wrocław S.A. z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub
prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów statystycznych, o
ile pojawi się prawdopodobieństwo, skorzystanie z tego prawa uniemożliwi lub poważnie
utrudni realizacje tych celów.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia postępowania i
możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia.
W związku informacjami przekazanymi powyżej, Wykonawca przystępując do postępowania jest
obowiązany do wykonania działań wynikających z RODO wobec każdej osoby, której dane
osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.
Tożsamy obowiązek ciążyć będzie na Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w umowie lub jej
załącznikach lub innych dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji. Na tę okoliczność
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
24. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, opis procedury wdrożenia i szczegółowe wymagania
techniczne.
Załącznik nr 2: Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 3: Formularz oferty.
Załącznik nr 4: Szczegółowy wykaz oferowanych urządzeń, oprogramowania i rozwiązań.
Załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych zadań.
Załącznik nr 6: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę następujących
oprogramowania oraz prace wdrożeniowe:
L.p.
1.

Nazwa
Serwery

Ilość
3 kpl.

2.

Macierz dyskowa

1 kpl.

3.

Sprzętowe urządzenie
deduplikacyjne

1 kpl.

4.

Przełączniki SAN

2 szt.

5.

Przełączniki LAN (1)

2 szt.

6.

Przełączniki LAN (2)

2 szt.

7.
8.
9.
10.

Szafa serwerowa rack z
zasilaczem
bezprzerwowym
Oprogramowanie
systemowe
Oprogramowanie do
wirtualizacji
Oprogramowanie do
wykonywania kopii
zapasowych

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

fabrycznie

nowych

urządzeń

Wymagania ogólne
Wsparcie serwisowe minimum 36 miesięcy
Minimum 12 dysków 3.84TB SAS, 12Gb 2.5" RI SSD,
wsparcie serwisowe minimum 36 miesięcy
Przestrzeń minimum 16 TB netto, wsparcie
serwisowe minimum 36 miesięcy
Minimum 8 portów FC z możliwością rozbudowy do
24 portów, wsparcie serwisowe minimum 36
miesięcy
Minimum 24 porty RJ-45 i 4 porty SFP+, wsparcie
serwisowe minimum 36 miesięcy
Minimum 24 porty SFP+ 10Gbit, wsparcie serwisowe
minimum 36 miesięcy
Szafa 42U, zasilacz o mocy rzeczywistej minimum
5400 W, dwie listwy zasilające PDU, wsparcie
serwisowe minimum 36 miesięcy
Windows Server Datacenter, Windows Server
Standard, Windows Server User CAL
Instalacja bezpośrednio na sprzęcie fizycznym,
wsparcie serwisowe minimum 36 miesięcy
Możliwość wykonywania kopii zapasowych dla
minimum 30 maszyn wirtualnych, wsparcie
serwisowe minimum 36 miesięcy

Wszystkie urządzenia muszą być spełniać wymagania Deklaracji Zgodności CE.
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i

Szczegółowe wymagania techniczne
2 serwery do środowiska wirtualizacyjnego
Poz.

A1

A2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

A13
A14
A15
A16
A17

A18

A19
A20
A21
A22
A23

Wymagane parametry
Obudowa
Typu rack o wysokości max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających
montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do
kabli. Na froncie obudowy maskownica
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez
urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej
(Android/ Apple ios) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI
Płyta główna
Musi zapewniać możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów
Musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Musi być wyposażona w minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci RAM
Musi być wyposażona w chipset od producenta procesora, przeznaczony do pracy w
serwerach dwuprocesorowych
Musi obsługiwać do 3TB pamięci RAM
Procesor
Minimum dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x64
Taktowanie rdzenia minimum 3.00ghz
TDP max 115W
Umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 108 punktów w teście specrate2017_int_base
dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów dla oferowanego serwera
Pamięć operacyjna
Minimum 256GB DDR4 RDIMM lub LRDIMM 3200 MT/s
Mechanizmy ochrony pamięci minimum: Memory Rank Sparing, Memory Mirror
Sloty pcie
Minimum trzy sloty pcie x16 generacji 3
Interfejsy sieciowe
Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie baset
Dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP
Wszystkie porty Ethernet i FC obsadzone wkładkami SR o natywnej prędkości portów
Porty te nie mogą zajmować slotów pcie
Dyski
Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa
nośniki typu flash o pojemności min. 32gb z możliwością konfiguracji zabezpieczenia
synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu bios serwera, rozwiązanie nie może
powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Pamięć flash musi pochodzić
bezpośrednio od producenta serwera
Wbudowane porty
Minimum 2 porty USB 3.0, , min. 1 port RS232
2 porty VGA po jednym z przodu i tyłu obudowy
Minimum 1 port RS232
Grafika
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920 x 1200
Karty rozszerzeń
Karta dwuportowa FC 32 Gb/s. W slocie pcie z wkładkami SR o natywnej prędkości portów
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A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51

A52

A53

A54

Chłodzenie
Wentylatory redundantne
Zasilacze
Minimum dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 750W
Bezpieczeństwo
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
Karta zarządzania
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
Posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet
Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
Szyfrowane połączenie (TLS) 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, SSH
Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz
Integracja z Active Directory
Możliwość obsługi przez minimum dwóch administratorów jednocześnie
Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
Wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej
Możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
Możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB
Monitorowanie zużycia dysków SSD
Możliwość monitorowania z jednej konsoli minimum 10 serwerami fizycznymi
Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, biosu,
kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON
Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików
konfiguracyjnych
Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram
Certyfikaty
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.
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, Microsoft Windows 2019 x64
Warunki gwarancji i wsparcia
Wymagane trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do
końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w
trybie 9x5.
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że oferowany
do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i pochodzi z
oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane w
momencie dostawy sprzętu).
Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
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A55
A56

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że serwis
urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta
Możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail

1 serwer do wykonywania kopii bezpieczeństwa
Poz.

B1
B2
B3

B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

B14
B15
B16
B17
B18

Wymagane parametry
Obudowa
Typu rack o wysokości max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających
montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do
kabli. Na froncie obudowy maskownica
Pozwala na instalację 8 dysków 2.5 cala
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez
urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej
(Android/ Apple ios) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI
Płyta główna
Musi zapewniać możliwość zainstalowania minimum jednego procesora
Musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Musi być wyposażona w minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci RAM
Musi być wyposażona w chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w
serwerach
Musi obsługiwać do 2TB pamięci RAM
Procesor
Minimum jeden procesory 16 rdzeniowy klasy x86
Taktowanie rdzenia minimum 3.00ghz
TDP max 155W
Umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 120 punktów w teście specrate2017_int_base
dostępnym na stronie www.spec.org dla pojedynczego procesora dla oferowanego serwera
Pamięć operacyjna
Minimum 128GB DDR4 RDIMM lub LRDIMM 3200 MT/s
Mechanizmy ochrony pamięci minimum: Memory Rank Sparing, Memory Mirror
Sloty PCIe
Minimum jeden slot PCIe x16 generacji 3
Interfejsy sieciowe
Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie baset
Dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP
Wszystkie porty Ethernet i FC obsadzone wkładkami SR o natywnej prędkości portów
Porty te nie mogą zajmować slotów pcie
Dyski

B19

3 dyski SSD SATA 480GB
Kontroler RAID

B20

2GB cache, obsługa RAID 0, 1, 5, 6,10,50,60
Wbudowane porty
Minimum 2 porty USB 3.0, , min. 1 port RS232
2 porty VGA po jednym z przodu i tyłu obudowy
Minimum 1 port RS232
Grafika

B21
B22
B23
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B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53

B53

B54

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920 x 1200
Karty rozszerzeń
Karta dwuportowa FC 32 Gb/s. W slocie pcie z wkładkami SR o natywnej prędkości portów
Chłodzenie
Wentylatory redundantne
Zasilacze
Minimum dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 550W
Bezpieczeństwo
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
Karta zarządzania
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
Posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet
Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
Szyfrowane połączenie (TLS) 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, SSH
Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz
Integracja z Active Directory
Możliwość obsługi przez minimum dwóch administratorów jednocześnie
Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
Wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej
Możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
Możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB
Monitorowanie zużycia dysków SSD
Możliwość monitorowania z jednej konsoli minimum 10 serwerami fizycznymi
Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, biosu,
kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON
Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików
konfiguracyjnych
Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram
Certyfikaty
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.
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, Microsoft Windows 2019 x64
Warunki gwarancji i wsparcia
Wymagane trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do
końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w
trybie 9x5.
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że oferowany
do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i pochodzi z
oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane w
momencie dostawy sprzętu).
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B55
B56

B57

Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że serwis
urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta
Możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail

Macierz dyskowa
Poz.
C1
C2
C3
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21

C22
C23
C24

Wymagane parametry
Obudowa
Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19"
Wysokość nie może być większa niż 2U
Musi wspierać półki dyskowe 2U obsługujące co najmniej 24 dyski 2,5" lub 12 dysków 3.5”
Musi wspierać półki dyskowe wysokiej gęstości obsługujące co najmniej 90 dysków na
maksymalnej wysokości 5U
Zarządzanie
Musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet
Musi umożliwiać zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli
administracyjnej
Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje
się macierz.
Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenie skryptów
użytkownika.
Interfejsy sieciowe
Minimum 4 porty Ethernet 10Gb/s BaseT
Minimum 8 portów Fibre Channel 16Gb/s w pełni obsadzone modułami 16 Gb/s
Obsługa dysków
Musi być wyposażona w minimum 12 dysków SSD o pojemności 3.84TB
Musi obsługiwać dyski SAS 2,5” o pojemności minimum: 2.4 TB i prędkości 10k rpm
Musi obsługiwać dyski NLSAS 2,5” o pojemności minimum : 2 TB i prędkości 7.2k rpm
Musi obsługiwać dyski SAS 3,5” o pojemności minimum: 2.4 TB i prędkości 10k rpm
(dopuszczalna jest instalacja dysków 2.5” w obudowach 3.5”)
Musi obsługiwać dyski NL SAS 3,5” o pojemności minimum: 14 TB i prędkości 7.2k rpm
Musi obsługiwać dyski SSD 2,5” o pojemności minimum: 30 TB
Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 500 dysków 2,5" na parę
kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek bez potrzeby wymiany zainstalowanych
komponentów.
Musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń
na dyski 2,5" z półkami na dyski 3,5".
Macierz musi umożliwiać stworzenie rozproszonego / wirtualnego systemu RAID 1, 5 i 6 .
Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu
(Hot-Swap).
Obsługa pamięci Cache
Macierz musi być wyposażona w minimum 64 GB pamięci cache przeznaczonej dla danych
(sumarycznie dla obu kontrolerów).
Macierz musi posiadać funkcjonalność Cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla
procesu zapisu.
Macierz musi posiadać możliwość wyłączenia funkcjonalności Cache dla poszczególnych
wolumenów
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C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31

C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38

C39
C40
C41

C42

C43
C44
C45
C46

C47

C48

C49

Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 128GB w ramach klastra macierzy
zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI.
Wsparcie dla systemów operacyjnych (co najmniej)
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019
Vmware vSphere 6.5, 6.7, 7.0
Hyper-V 2012 R2, 2016, 2019
Red Hat Enterprise Linux 7, 8
SUSE Linux Enterprise Server 15
HP-UX 11iv3, IBM i 7.4
Niezawodność
Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache,
zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wpływała na funkcjonowanie całego systemu.
Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.
Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze
typu Hot-Swap.
Wentylatory typu Hot-Swap.
Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID.
Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek
zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do
pamięci typu Flash.
Funkcjonalności
Dostępna funkcja separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi
hostami.
Dostępna funkcja dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów.
Dostępna funkcja zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym
wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji l/O
na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s.
Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub
odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przesłane operacje
wejścia/wyjścia w żądanym przez użytkownika czasie.
Macierz musi wspierać dostęp wieloma ścieżkami do zasobów dyskowych poprzez
dedykowane sterowniki dostarczane przez producenta macierzy lub poprzez natywne
sterowniki MPIO systemów operacyjnych.
Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli
dyskowej musi wynosić co najmniej 2000.
Dostępna funkcja LUN Masking i LUN Mapping
Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi
zasobami dyskowymi, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla
systemu hosta.
Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-intime copy). Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć na
całość oferowanych zasobów.
Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy
różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych
wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do
których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na
różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA).
Macierz musi umożliwiać replikację synchroniczną i asynchroniczną danych na inną
identyczną macierzą. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być
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C50

C51

C52

C53
C54
C55
C56

C57

C58

C59

C60

zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach
stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS). Replikacja musi być realizowana przy użyciu
interfejsów Fibre Channel (FC). Macierz musi wspierać program Vmware Site Recovery
Manager. Replikacja nie może być realizowana przez oprogramowanie lub urządzenie
zewnętrzne.
Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona przedmiotem zamówienia
Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać implementacje klastra geograficznego.
W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe
migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z
ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa
funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie
przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. Rozwiązanie nie może być zrealizowane
przez
oprogramowanie
lub
urządzenie
zewnętrzne.
Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona to nie jest ona przedmiotem
zamówienia.
Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych niż
oferowane macierze dyskowe na potrzeby migracji danych. Migracja musi się odbyć w trybie
bezprzerwowym.
Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów.
Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Jeżeli
funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć na całość oferowanych
zasobów.
Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji danych. Macierz musi mieć
funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z
wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego
wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz.
Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 256 TB.
Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez
przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy
Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania układowego macierzy
(firmware) w trybie Online.
Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia
danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami grup dyskowych składających się z dysków - SSD,
SAS oraz NL-SAS/SATA/midline SAS, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z
wyżej wymienionych typów. Proces optymalizacji musi posiadać funkcję
włączenia/wyłączenia
na
poziomie
pojedynczego
woluminu.
Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona przedmiotem zamówienia.
Warunki gwarancji i wsparcia
Wymagana jest gwarancja świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na
wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 36 miesięcy wraz z
gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zamawiający wymaga,
aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu,
nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta
(wymagane oświadczenie producenta).
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że oferowany
do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i pochodzi z
oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane w
momencie dostawy sprzętu).
Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
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C61

Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Sprzętowe urządzenie deduplikacyjne do kopii zapasowych
Poz.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D8
D9

D10

D11

D12

D13

D14

Wymagane parametry
Obudowa
Typu rack z możliwością zainstalowania w standardowej szafie RACK 19"
Cechy
Urządzenie musi być przeznaczone do de-duplikacji i przechowywania kopii zapasowych.
Dostarczone urządzenie musi oferować przestrzeń min. 16TB netto (powierzchni użytkowej)
bez uwzględniania mechanizmów protekcji, wymagana skalowalność do min. 32TB netto.
Interfejsy sieciowe
Minimum 4 porty Eth 10 Gb/s BaseT
Minimum 2 porty Eth 10 Gb/s SFP+ z wkładkami SR
1 port do zarządzania
Wymagana możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, deduplikacja na źródle.
Obsługiwane protokoły
Jednoczesny dostęp poprzez protokoły CIFS, NFS, BOOST/OST/CATALYST, deduplikacja na
źródle
Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów
CIFS, NFS, BOOST/OST/CATALYST dla dostarczonej pojemności urządzenia.
Wydajność
Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność (dla maksymalnej
konfiguracji) protokołami CIFS, NFS: co najmniej 4 TB/h (dane podawane przez producenta)
oraz co najmniej 5 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle (dane podawane przez
producenta).
Funkcjonalności
Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 90 strumieni jednocześnie. Dla
każdego trybu minimum strumieni to:
90 dedykowanych do zapisu
50 dedykowanych do odczytu
90 dedykowanych do replikacji
Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać globalnej de-duplikacji przed zapisem na
dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji.
Oferowane urządzenie musi de-duplikować 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.
Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym,
dynamicznym bloku.
Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego
strumienia danych co oznacza, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień
danych na bloki o różnej długości, bez konieczności podejmowania czynności mających na
celu ustalenie predefiniowanej długości bloków uzywanych do deduplikacji danych
określonego typu.
De-duplikacja zmiennym, dynamicznym blokiem oznacza, że wielkość każdego bloku (na jaki
są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) może być inna niż poprzedniego
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oraz jest indywidualnie ustalana przez algorytm deduplikacji zastosowany w urządzeniu,
oferowane urządzenie nie może dzielić jakiegokolwiek pojedynczego strumienia danych
backupowych na bloki o ustalonej, tej samej długości
Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla
danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS,
BOOST/OST/CATALYST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia co oznacza, że
przechowywany na urządzeniu fragment danych nie może być ponownie zapisany bez
względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany.
Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę
mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy dowolnymi dwoma (i więcej) udziałami
NFS/CIFS w obrębie tego samego urządzenia. Blok danych otrzymany i zapisany na udziale
A, nie może zostać ponownie zapisany jeśli trafi do udziału B w obrębie tego samego
urządzenia.
Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich
protokołów dostępowych, co oznacza zastosowanie pojedynczej bazy deduplikatów bez
względu na ilość/rodzaj używanych protokołów dostępowych.
Proces de-duplikacji musi odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych
na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki
danych nie zapisane jeszcze na system dyskowy urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu
przychodzących do urządzenia danych.
Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z
bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej) w celu ich
późniejszej deduplikacji (wymagana deduplikacja in-line)
Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być kompresowane jedną z metod
do wyboru: gz, lz.
Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta
urządzenia), co najmniej następujące aplikacje: VERITAS NetBackup, EMC NetWorker, EMC
Avamar, Oracle RMAN, Microsoft SQL Server Management Studio, Veeam.
W przypadku współpracy z każdą z poniższych aplikacji: RMAN (dla ORACLE), Microsoft SQL
Server Management Studio (dla Microsoft SQL), VERITAS NetBackup, EMC NetWorker, EMC
Avamar, Veeam urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle i przesłanie nowych,
nie znajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN.
De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać aby z serwerów do
urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się
dotychczas na urządzeniu.
W przypadku de-duplikacji na źródle poprzez sieć IP (LAN oraz WAN), wymagana możliwość
szyfrowania komunikacji kluczem minimum 256 bitów.
Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych.
Oferowane urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią replikację danych do drugiego
urządzenia takiego samego typu. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w każdym z
trybów: jeden do jednego, wiele do jednego, jeden do wielu, kaskadowej (urządzenie A
replikuje dane do urządznia 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. Ewentualna
licencja na replikację musi być dostarczona w ramach postępowania.
Urządzenie musi umożliwiać wydzielenie określonych portów Ethernet dedykowanych do
replikacji.
W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać
przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji,
wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami.
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Oferowane urządzenie musi działać poprawnie przy zapełnieniu danymi na poziomie co
najmniej 90%. Dokumentacja urządzenia nie może wskazywać na ew. problemy,
obostrzenia, które są efektem zapełnieniu urządzenia zabezpieczanymi danymi, na
poziomie mniejszym niż 90%.
Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o
więcej niż 10%.
Wymagana możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma
urządzeniami.
Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu
dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6.
Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie migawek, czyli umożliwiać
zamrożenie obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane
urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych z migawki.
Odtworzenie danych z migawki nie może wymagać konieczności nadpisania danych
produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia
(przyjmowania/odtwarzania backupów).
Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 300 migawek jednocześnie w
obrębie oferowanej przestrzeni, przy zachowaniu globalnej deduplikacji oraz
standardowego trybu pracy urządzenia - umożliwiającego wykorzystanie wszystkich
dostępnych funkcjonalności.
Urządzenie musi umożliwiać podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej
logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między
logicznymi częściami urządzenia).
Urządzenie musi mieć możliwość podziału na minimum 4 logiczne części pracujących
równolegle. Producent musi oficjalnie wspierać pracę minimum 4 logicznych części
pracujących równolegle z pełną wydajnością urządzenia.
Dla każdej z w/w logicznych części oferowanego urządzenia musi być możliwość
zdefiniowania oddzielnego użytkownika zarządzającego daną logiczną częścią deduplikatora. Użytkownicy zarządzający logiczną częścią A muszą widzieć tylko i wyłącznie
zasoby logicznej części A i nie mogą widzieć żadnych innych zasobów oferowanego
urządzenia.
Wymagana możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego urządzenia,
jako niezależnego urządzenia dostępnego za pośrednictwem: CIFS, NFS,
BOOST/OST/CATALYST
Urządzenie powinno umożliwiać zdefiniowanie blokady skasowania danych (funkcjonalnosć
WORM). Blokada skasowania danych musi chronić plik w zdefiniowanym czasie przed
usunięciem pliku, modyfikacją pliku.
Licencje na blokadę usunięcia/zmiany przechowywanych plików muszą być dostarczone
wraz z urządzeniem.
Urządzenie musi weryfikować ewentualne przekłamania (zmianę danych) na poziomie:
systemu plików oraz grup RAID.
Wymaga się aby urządzenie weryfikowało sumy kontrolne dla wszystkich fragmentów
zapisywanych danych, niezależnie od używanego interfejsu.
Urządzenie musi automatycznie wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu
danych na dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie.
Każde zapisane na fizycznych dyskach dane muszą być odczytane i porównane z danymi
otrzymanymi. Proces ten musi odbywać się „w locie” – musi być elementem procesu zapisu
danych przez urządzenie.
Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące
do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia.
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Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy
procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu).
Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem
usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora).
Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania
przeterminowanych danych (czyszczenia).
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
Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez Interfejs graficzny dostępny z
przeglądarki internetowej oraz poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure
shell)
Oprogramowanie do zarządzania musi być zainstalowane na oferowanym urządzeniu deduplikacyjnym.
Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym, sprzętowym, pochodzącym od jednego
producenta. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway. Oferowany
typ urządzenia musi być oficjalnie dostępne w ofercie producenta przed ukazaniem się
niniejszego postępowania.
Warunki gwarancji i wsparcia
Oferowane urządzenie powinno być objęte wsparciem producenta w okresie 36 miesięcy,
realizowanym w trybie 24/7 NBD. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia
Producenta potwierdzając, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez
Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że oferowany
do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i pochodzi z
oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane w
momencie dostawy sprzętu).
Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).

Przełączniki SAN
Poz.
E1

E2
E3
E4

E5
E6

Wymagane parametry
Obudowa
Typu rack z możliwością zainstalowania w standardowej szafie RACK 19". Maksymalna
wysokość – 1U
Porty
Przełącznik musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość
pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych
wkładek SFP.
Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F.
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.
Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 8 aktywnych portów FC obsadzonych
wkładkami SFP 16Gb/s z możliwością rozbudowy do 24 portów za pomocą odpowiedniej
licencji i dodatkowych wkładek optycznych.
Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw.
nadsubskrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji
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przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w
zależności od zastosowanych wkładek FC
Wydajność
Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej
konfiguracji (24 porty) wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 768 Gb/s
end-to-end.
Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami
przełącznika nie może być większa niż 900ns
Funkcjonalności
Przełącznik musi posiadać funkcjonalność agregacji połączeń ISL między dwoma
przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o
przepustowości minimum 256 Gb/s half duplex (dla wkładek 32Gbps) dla każdego
logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach
połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC
a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Jeśli funkcjonalność
wymaga licencji to dostarczenie jej nie jest przedmiotem zamówienia.
Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz
balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. Jeśli funkcjonalność wymaga licencji to
dostarczenie jej nie jest przedmiotem zamówienia.
Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na
podstawie portów i adresów WWN.
Bezpieczeństwo
Uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DHCHAP i FCAP
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 RBAC (Role Based Access Control)
Definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory,
Open LDAP, TACACS+
Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS
Wymagana obsługa protokołów 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
Zarządzanie i diagnostyka
Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port
Ethernet.
Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.
Wymagany jest zapis zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”
Przełącznik FC musi zapewnić ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika,
portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora,
wyłączeniem pracy portu lub przesunięciem przepływów tzw. slow drain na niski priorytet
w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie
administratora musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail, pułapki SNMP
lub komunikatu w logu.
Wymagany jest port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać
wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP,
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połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami, testowe obciążenie połączenia
pełną przepustowością 16Gbps/32Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między
przełącznikami z dokładnością co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16Gbps lub 32Gbps. Testy
wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie
pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric.
Wymagana są funkcje FC ping i FC traceroute
Wymagana jest możliwość kopiowania danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi
portami na inny wybrany port przełącznika
Wymagana jest funkcjonalność sprzętowego monitorowania przepływów danych dla
wskazanych jak i automatycznie wykrywanych par urządzeń komunikujących się przez dany
port przełącznika. Dla każdego monitorowanego przepływu muszą być gromadzone
statystyki dotyczące, co najmniej liczby wysłanych i odebranych ramek, przepustowości,
liczby zapisów i odczytów SCSI, przy czym musi istnieć możliwość zawężenia zakresu
monitorowania do następujących typów ramek: SCSI Reserve, SCSI Aborts, SCSI Read, SCSI
Write, rejected frames. Jeśli funkcjonalność wymaga licencji to dostarczenie jej nie jest
przedmiotem zamówienia.
Wymagana jest funkcjonalność sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego
symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności
angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe. Jeśli
funkcjonalność wymaga licencji to dostarczenie jej nie jest przedmiotem zamówienia.
Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla
wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej przełącznika w celu dalszej analizy.
Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający sprzętowe identyfikowanie
ramek FC oznaczonych parametrem VM ID oraz integrację tego mechanizmu z systemami
monitorowania przepływów danych w szczególności w zakresie przepustowości oraz liczby
zapisów i odczytów na sekundę.
Po zainstalowaniu dodatkowej licencji przełącznik FC musi zapewnić możliwość
przydzielenia, co najmniej 1700 tzw. buffer credits do pojedynczego portu FC przełącznika.
Dostawa powyższej licencji nie jest przedmiotem zamówienia.
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.
Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru
CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim,
średnim lub niskim priorytecie.
Warunki gwarancji i wsparcia
Gwarancja i wparcie 36 miesięcy Onsite 24/7 z czasem reakcji do końca następnego dnia
roboczego. Możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną.
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że
oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i
pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane
w momencie dostawy sprzętu).
Oferowane urządzenie w dniu składania oferty nie może być przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
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2 Przełączniki LAN (1)
Poz.
F1

F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8

F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21

F22

F23

F24

Wymagane parametry
Obudowa
wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19"
Porty
24 porty RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u
typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub
pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny
4 porty Gigabit Ethernet SFP+
1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB
Procesor i pamięć
Taktowanie procesora min. 1000MHz
Minimum 4GB pamięci flash
min. 1GB pamięci DDR3
Zarządzanie
CLI, WWW, telnet, pozapasmowe konsolowe (port szeregowy), możliwość
scentralizowanego zarządzania zarówno przez dedykowane oprogramowanie producenta
jak i chmurowo
Cechy
Rozmiar tablicy adresów MAC: min. 32000
Warstwa przełączania: 3
Tablica routingu: 2000 wpisów (IPv4), 1000 wpisów (IPv6), 10000 RIP
Prędkość magistrali: 128 Gbps
Przepustowość: 95.2 Mpps
Opóźnienie:
<3.8 µs dla portów 1Gbit
Ilość obsługiwanych VLAN-ów: min. 512 (802.1q)
Funkcje wysokiej dostępności: Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree
(802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), RPVST+
Funkcje stackowania: Obsługa VSF(Virtual Switching Framework) do ośmiu urządzeń w
stosie przez dowolny port uplink
Agregacja portów: zgodna z 802.3ad LACP
QoS: priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek,
rate-limiting, Voice VLAN, Layer 4 prioritization, Class of Service (CoS)
Monitorowanie: RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW
Pozostałe funkcje: obsługa LLDP i LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu
Jumbo, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Protection, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled
node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP, obsługa GVRP and MVRP
Zasilanie
100 - 127 / 200 - 240 VAC, zasilacz redundantny
Gwarancja
Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt) gwarancja producenta
obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory)
zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po
zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek
oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych
musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć
bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że oferowany
do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i pochodzi z
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F25

oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane w
momencie dostawy sprzętu).
Oferowane urządzenie w dniu składania oferty nie może być przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).

2 Przełączniki LAN (2)
Poz.
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

G10

G11
G12
G13

G14
G15
G16
G17
G18

G19
G20
G21
G22
G23

Wymagane parametry
Obudowa
wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19"
Porty
24 porty SFP+ 10Gbit, wstecznie kompatybilne z 1Gbit SFP; 16 x SFP+ jako fixed 1G/10
Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego OOBM 1Gbit Base-T
1 port konsoli typu dual personality, szeregowy RJ45 lub USB
Możliwość rozbudowy o dodatkowe porty w tym SFP+ i QSFP+
Możliwość rozbudowa w postaci wymiennych modułów, dwa wolne sloty na moduły
Procesor i pamięć
Dual Core, taktowanie procesora minimum 1200MHz
Minimum 1GB pamięci flash
min. 4GB pamięci DDR3
Zarządzanie
CLI, WWW, telnet, pozapasmowe konsolowe (port szeregowy), możliwość
scentralizowanego zarządzania zarówno przez dedykowane oprogramowanie producenta
jak i chmurowo
Cechy
Rozmiar tablicy adresów MAC: min. 64000
Warstwa przełączania: 3
Tablica routingu: 10000 wpisów (IPv4), 5000 wpisów (IPv6)
Routing i funkcje warstwy 3: RIP, OSPF v2 i v3, Policy-based routing, BGP, wbudowany
server DHCP
Prędkość magistrali: 480 Gbps
Przepustowość: 285 Mpps
Przepustowość stosu: 336 Gbps
Opóźnienie:
<1.8 µs dla 10 Gbit, <2.8 µs dla 1000 Mbit
Bufor pakietów: 13.5 MB
Funkcje wysokiej dostępności: Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree
(802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), RPVST+
Funkcje stackowania: Stackowanie w oparciu o dedykowane porty, po 4 porty na moduł,
tworzenie stosu do 10 urządzeń, przepływność do 42 Gb/s na port. Zestakowane
urządzenia muszą zachowywać się jak pojedyncze urządzenie z pełnią funkcjonalności np.
tworzenie LACP w oparciu o porty z różnych fizycznych urządzeń.
Agregacja portów: zgodna z 802.3ad LACP
QoS: priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek,
rate-limiting, Voice VLAN, Layer 4 prioritization, Class of Service (CoS)
Monitorowanie: RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW
Pozostałe funkcje: obsługa LLDP i LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu
Jumbo, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Protection, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled
node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP, obsługa GVRP and
MVRP, ARP protection
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G24

G25

G26

G27

Zasilanie
100 - 127 / 200 - 240 VAC, zasilacz hot-swap, nie dopuszcza się wbudowanego na stałe.
Switch musi umożliwiać redundancje zasilania w postaci slotu na dodatkowy redundantny
zasilacz wymienny przystosowany do sieci AC.
Przełącznik musi być dostarczony z dwoma zasilaczami
Gwarancja
Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt) gwarancja producenta
obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory)
zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po
zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek
oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych
musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć
bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.
Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że oferowany
do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach i pochodzi z
oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski (złożenie oświadczenia wymagane w
momencie dostawy sprzętu).
Oferowane urządzenie w dniu składania oferty nie może być przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).

Szafa serwerowa rack z zasilaczem bezprzerwowym UPS
Poz.
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14

Wymagane parametry
Cechy
Wysokość:
42U
Maksymalna głębokość montażowa: 914 mm
Szerokość szyn montażowych 482,6 mm (19 cali) pełna kompatybilność z EIA-310-E
Dwie pary belek nośnych 19 cali z możliwością regulacji położenia, z numeracją jednostek
U
Drzwi przednie blaszane, jednoskrzydłowe, perforowane (prześwit min. 67%), z zamkiem z
klamką, kąt otwarcia minimum 180°
Drzwi tylne blaszane, dwuskrzydłowe, perforowane (prześwit min. 67%), z zamkiem z
klamką, kąt otwarcia minimum 180°
Ściągane osłony boczne pełne, z zamkiem
możliwość łączenia szaf w układy szeregowe, w standardzie zestaw do łączenia szaf
Płyta górna z wyjmowanymi zaślepkami, wyposażona w 2 przepusty szczotkowe
Kółka transportowe, stopki poziomujące, zestaw przewodów uziemiających
Dedykowany pionowy kanał z tyłu szafy (po każdej stronie), umożliwiający zamontowanie
oferowanych listew PDU. Możliwość zdemontowania kanału w celu osiągnięcia
maksymalnej głębokości montażowej szafy
Obciążenie statyczne minimum 1500 kg
Obciążenie dynamiczne z zainstalowanym wyposażeniem 500 kg
Certyfikaty:
EIA-310-E, IEC/EN 60950, IEC/EN 60297-3-1:2008, IEC 529

Listwy zasilające PDU
Poz.

Wymagane parametry i cechy
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K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21

Cechy
Typ gniazda wejściowego:
IEC 60309 32A (1-faza)
Liczba, typ gniazd wyjściowych:
4 szt. IEC-320-C19 + 20 szt. IEC-320-C13
Wyświetlacz
Moduł miernika wymieniany podczas pracy
Możliwość łączenia łańcuchowego do 8 jednostek PDU, która umożliwia współdzielenie
tego samego adresu IP
Kontrolą dostępu, ochrona hasłem, szyfrowana transmisja SSL
Zabezpieczenie przed rozłączeniem wtyczek standardu IEC
Temperatura pracy do 60 st. C
Wyłącznik hydrauliczno-magnetyczny z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
Możliwość montażu listwy w dedykowanym kanale w oferowanej szafie rack
Listwy zasilające muszą być kompatybilne z wymaganym oprogramowaniem do
monitorowania i zarządzania zasilaczem awaryjnym
Zdalne zarządzanie poprzez sieć Ethernet
Przełączanie gniazd lub grupy gniazd
Ponowne uruchamianie gniazd lub grupy gniazd
Przełączanie sekwencyjne gniazd lub grupy gniazd
Pomiary parametrów elektrycznych listwy
Zużycie energii elektrycznej z dokładnością klasy 1 IEC ±1%
Napięcie
Natężenie prądu
Moc czynna
Moc pozorna
Moc bierna

Zasilacz awaryjny UPS z dodatkowym modułem baterii
Poz.
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17

Wymagane parametry i cechy
Obudowa
Zasilacz: uniwersalna Tower/Rack 3U zmożliwością instalacji w dostarczonej szafie rack
Moduł baterii: uniwersalna Tower/Rack 3U zmożliwością instalacji w dostarczonej szafie
rack
Cechy
Moc pozorna minimum 6000 VA
Moc rzeczywista minimum 5400 W
Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3): On-line VFI-SS-111 z korekcją współczynnika mocy
Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.): >94%
Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.):
>98%
Współczynnik mocy: 0,9
Czas przełączenia na pracę z baterii:
0 ms
Możliwość pracy równoległej
Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9 minimum 16 min
Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9 minimum 38 min
Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu
podtrzymania do 58 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9
Napięcie znamionowe: 200/208/220/230/240 V
Zakres zmian napięcia: +/-1% napięcia nominalnego
Tolerancja napięcia prostownika: 176V – 276 V (100-276V przy obniżeniu mocy)
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz autodetekcja
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L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36

L37
L38

L39

L40

L41
L42
L43
L44
L45

Tolerancja częstotliwości: 40– 70 Hz
Kształt napięcia : Sinusoidalny
Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/-0,5%
Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obciążenia liniowego: 0,5 indukcyjny - 0,5
pojemnościowy
Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"
Ochrona przed przeładowaniem
Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Okresowy automatyczny test baterii
System zarządzania pracą baterii: system nieciągłego ładowania baterii.
Zdolność zwarciowa: 90A
Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci
Baterie wewnętrzne UPS-a o pojemności nie mniejszej niż: 5Ah 12V, min. 15 szt.
Interfejs komunikacyjny: USB, RS232 DB-9 żeński (HID), styki przekaźnikowe, miniport
wyłącznik ON/OFF, SNMP/Ethernet
Bypass elektroniczny automatyczny
Gniazda wyjściowe
Typ: listwa zaciskowa
Ilość: 8 x IEC C13 - 2 grupy gniazd sterowalnych za pomocą oprogramowania oraz z poziomu
wyświetlacza (po 4 x IEC C13 każda), 2 x IEC C19 16A
Współczynnik szczytu: 3:1
Baterie wewnętrzne UPS-a o pojemności nie mniejszej niż: 5Ah 12V, min. 15 szt.
Zgodność ze standardem Energy Star
Wyposażenie dodatkowe
2 szt. czujników monitorowania środowiska UPS umożliwiających zdalne monitorowanie
temperatury, wilgotności oraz dwóch urządzeń stykowych (poprzez styki bezpotencjałowe).
Czujniki połączone szeregowo i podłączone do karty SNMP w UPS-ie
Kabel 32A umożliwiający podłączenie do wyjściowej listwy zaciskowej UPS-a listwy
zasilającej PDU 32A z wtykiem zasilający IEC 60309 32A 230V.
Oprogramowanie
Oprogramowanie dołączone do UPS-a musi dostarczać narzędzia potrzebne do
monitorowania i kontrolowania urządzeń zasilających w środowiskach fizycznych i
wirtualnych. Umożliwiać łatwe określanie strategii ciągłości działania, aby zachować
gotowość urządzeń IT do pracy podczas zdarzeń wpływających na zasilanie lub otoczenie.
Oprogramowanie, z licencją na min. 5 urządzeń, z możliwością zawieszania działania
niekrytycznych maszyn wirtualnych, konsolidowania krytycznych maszyn wirtualnych,
wyłączania nieużywanych serwerów i wydłużania przez to czasu pracy z akumulatora,
przenoszenia maszyny wirtualnej lub łagodnego wyłączania systemu w przypadku
długotrwałej przerwy w dostawie energii.
Zdalne monitorowanie i sterowanie wieloma urządzeniami zasilania gwarantowanego w
sieci z jednego interfejsu.
Możliwość zdalnego zarządzania parametrami zamykania maszyn fizycznych oraz
wirtualnych.
Wykonywać zaplanowane wyłączenia maszyn wirtualnych oraz hostów m.in.: VMware,
HyperV, RedHat KVM i Xen, a także macierzy dyskowych.
Oprogramowanie, musi być w postaci plugin do oprogramowania VMware vCenter lub Citrix
XenCenter.
Podstawowe kontrolowanie oraz podgląd gniazd listew PDU.
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Oprogramowanie systemowe.
Zamawiający posiada infrastrukturę opartą o oprogramowanie Microsoft Windows
Server i usługi katalogowe Active Directory. Poniżej wymagane oprogramowanie stanowi
rozbudowę posiadanego środowiska.
Poz.
M1
M2
M3

Wymagane parametry i cechy
2 szt. Windows Server Datacenter 2019 lub nowsze, obsługująca serwer z dwoma 16rdzeniowymi procesorami.
1 szt. Windows Server Standard 2019 lub nowsze,
obsługująca serwer z dwoma 16rdzeniowymi procesorami.
100 szt. Windows Server User CAL

Oprogramowanie do wirtualizacji
Poz.
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

N11

N12

N13

Wymagane parametry i cechy
Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez
dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym
stopniem konsolidacji sprzętowej.
Pojedynczy klaster może się skalować do 3 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną
warstwą wirtualizacji.
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.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych 1-128 procesorowych.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny
wirtualnej o wielkości do 62 TB.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
Rozwiązanie musi 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.
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.
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 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.
Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn
wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego
współczynnika konsolidacji.

31

N14

N15

N16

N17
N18
N19
N20

N21

N22
N23
N24
N25

N26

N27
N28

Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów
dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.
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.
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.
Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii
migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia
kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające muszą posiadać
możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
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.
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.
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.
Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w
obrębie klastra serwerów fizycznych.
Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich
procesów przenoszenia jednocześnie.
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.
Licencja i wsparcie
Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji musi obejmować wszystkie dostarczone
serwery.
Wymagana jest licencja bezterminowa oraz wsparcie dla oprogramowania na okres 36
miesięcy.
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Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych
Poz.
P1

P2

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

P11

P12

P13

P14
P15
P16
P17
P18

Wymagane parametry i cechy
Oprogramowanie musi dawać możliwości wykonywania kopii zapasowych dla minimum 30
maszyn wirtualnych z wybranego hyperwizora.
Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.x, 7 oraz
Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą
być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że
wyszczególniono inaczej.
Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz
pojedynczymi hostami.
Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual
Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów
operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V.
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń
plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych
opartych o Windows i Linux.
Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej
platformy serwerowej i dyskowej
Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie
wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków.
Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny
syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-incremental)
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.
Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami
pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe.
Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez
integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3
macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie
unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na
przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości
odtwarzania danych.
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.
Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia
czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu
lub odtwarzania.
Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po
zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania migawki.
Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie
użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz
Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time).
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na
portalu.
Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane
RESTful API.
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Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu
prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.
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.
Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania.
Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych
dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX).
Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu
instancji konsoli administracyjnych.
Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez
dostawcę platformy wirtualizacyjnej.
Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u
produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora
backupu poziomy latencji z dokładnością do datastoru. Funkcjonalność ta musi być
dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych.
Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned
snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może
wymagać interakcji administratora.
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim
wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn
wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać
użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w
środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp,
Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage.
Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią
certyfikacją Vmware.
Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP
Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy
repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność
powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w
przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce.
Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016
lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi
być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.
Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych
maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
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.
Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik.
Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze
wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding).
Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby
transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN).
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Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z
klienta webowego vSphere.
Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel
processing).
Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne 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 dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u
użytego do przechowywania kopii zapasowych.
Dodatkowo dla środowiska vSphere powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać
uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz
chmura publiczna).
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.
Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z
kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre.
Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików
konfiguracji i dysków.
Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do
Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.
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.
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.
Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:
Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs
BSD: UFS, UFS2
Solaris: ZFS, UFS
Mac: HFS, HFS+
MS Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS
Novell OES: NSS
Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows
Storage Spaces.
Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez
użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych
atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD,
rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy
AD Sites.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i
nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze
włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i
nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień.
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Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją
P62 odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być
dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.
Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio
P63
z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego.
Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez
P64
Oracle RMAN.
Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez
P65
SAP HANA.
Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse
P66
CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.
Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko)
dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików
P67 backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego
środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych
urządzeniach.
Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn
jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym
P68 środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu
testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być
przeprowadzone bez interakcji z administratorem.
P69 Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere.
Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu
wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek
P70
danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec
Protection Engine oraz ESET NOD32.
Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn
P71 wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych
do środowiska produkcyjnego.
Licencja i wsparcie
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji minimum na 36 miesięcy. Oferowany produkt
P72
musi posiadać licencje na wszystkie serwery dostarczane w ramach tego postępowania.
Oferowane oprogramowanie musi być objęte wsparciem producenta lub autoryzowanego
dystrybutora przez okres 36 miesięcy. Wsparcie musi być świadczone w języku polskim
P73
lub w języku angielskim w dni robocze w godzinach 8-16 z maksymalnym czasem reakcji
nie dłuższym niż 24 godziny.
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Prace wdrożeniowe i odbiór
Wykonanie zamówienia będzie polegało na dostawie, montażu, uruchomieniu i konfiguracji
dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz integracja z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.
Zamawiający posiada infrastrukturę opartą o oprogramowanie Microsoft Windows Server 2008 R2 i
usługi katalogowe Active Directory. Elementem wdrożenia będzie również częściowa migracja
zasobów z istniejącego środowiska produkcyjnego do nowych zasobów.
Prace wdrożeniowe nie mogą zakłócać pracy systemu produkcyjnego emisji radiowej. Wszelkie
działania niosące za sobą możliwość zaburzenia pracy systemu produkcyjnego należy uzgodnić z
Zamawiającym.
Prace wdrożeniowe mogą się odbywać w godzinach pracy, dopuszcza się inne, po uzgodnieniu z
Zamawiającym.
W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni dostarczenie niezbędnych przewodów
połączeniowych, a w szczególności sieci Ethernet, Fibre Channel oraz do połączenia zasilacza
bezprzerwowego z listwami zasilającymi PDU.
1. Instalacja szafy rack, listew PDU i zasilacza bezprzerwowego
a. Dostarczenie i ustawienie szafy rack we wskazanym miejscu
b. Zamontowanie i połączenie wszystkich dostarczanych urządzeń w szafie Rack
c. Podłączenie zasilacza UPS do dedykowanej instalacji elektrycznej (przez osobę z
wymaganymi do tego uprawnieniami)
d. Podłączenie jednej listwy PDU do wyjścia UPS-a, a drugiej do przygotowanego
alternatywnego źródła zasilania.
e. Uruchomienie i konfiguracja zasilacza UPS, listew PDU oraz czujników warunków
środowiskowych.
f. Podłączenie urządzeń do sieci zarządzającej Ethernet
g. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do monitorowania i zarządzania UPS-em i
PDU.
2. Budowa środowiska wirtualizacyjnego, a w szczególności:
a. Instalacja urządzeń w szafie
b. zaktualizowanie oprogramowania układowego (firmware) do najnowszych wersji
producenta,
c. Podłączenie do LAN i SAN
d. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do wirtualizacji na dwóch serwerach,
utworzenie klastra HA
e. konfiguracja macierzy, konfiguracja przestrzeni blokowej i udostępnienie jej do
serwerów za pośrednictwem przełączników SAN, konfiguracja przestrzeni z poziomu
wirtualizatora
f. konfiguracja przełączników SAN w układzie redundancji, stworzenie aliasów stref
g. Podłączenie przełączników do obecnej infrastruktury SAN zamawiającego
h. Skonfigurowanie maszyn wirtualnych tak, aby było możliwe przeniesienie środowiska
produkcyjnego bez dodatkowych prac konfiguracyjnych
i. Migracja określonych przez Zamawiającego zasobów.
3. Konfiguracja systemu kopii zapasowej, a w szczególności:
a. Instalacja urządzeń w szafie
b. zaktualizowanie oprogramowania układowego (firmware) do najnowszych wersji
producenta
c. Podłączenie do LAN i SAN
d. Instalacja i konfiguracja systemu oraz oprogramowanie do wykonywania kopii
zapasowej na serwerze
e. Konfiguracja deduplikatora
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f.

Integracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej z deduplikatorem oraz
klastrem wirtualizatorów w sposób umożliwiający backup maszyn wirtualnych na
deduplikator
g. Konfiguracja w sposób optymalny dla dostarczonej infrastruktury według zaleceń
producenta oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej
4. Konfiguracja LAN:
a. Instalacja urządzeń w szafie
b. zaktualizowanie oprogramowania układowego (firmware) do najnowszych wersji
producenta
c. Konfiguracja dwóch stosów z dostarczonych przełączników
d. Podłączenie w sposób redundantny do serwerów oraz infrastruktury LAN
zamawiającego w taki sposób, aby awaria pojedynczego przełącznika lub interfejsu
sieciowego w serwerze nie powodowała utraty komunikacji sieciowej
5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej:
a. Schematy połączeń fizycznych i logicznych
b. Opis konfiguracji oprogramowania i urządzeń
6. Testy powykonawcze:
a. Sprawdzenie czasu podtrzymania zasilacza bezprzerwowego
b. Sprawdzenie funkcjonalności HA w klastrze wirtualizacyjnym oraz możliwości migracji
maszyn wirtualnych miedzy węzłami klastra
c. Sprawdzenie redundancji przełączników SAN oraz LAN
d. Sprawdzenie redundancji kontrolerów dostarczonej macierzy dyskowej
e. Sprawdzenie poprawności wykonywania kopii zapasowych oraz przywracania z kopii
zapasowej całej maszyny wirtualnej i pojedynczych obiektów przy pomocy
dostarczonego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych
Odpowiednio udokumentowane pozytywne wyniki testów przeprowadzonych w
obecności przedstawiciela Zamawiającego będą stanowić podstawę do podpisania
protokołu odbioru.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu _____________ 2015 roku w Szczecinie pomiędzy:
Polskim Radiem Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
Al. Wojska Polskiego 73, 70 – 481 Szczecin
wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w
Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS
0000121087,
NIP 851 – 00 – 11 – 194.
reprezentowanym przez:
_________________________

,

_________________________

,

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
________________________________ z siedzibą w ____________,
ul. ________________, ____________
wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w
___________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS
___________________________,
NIP __ – __ – __ – __.
reprezentowaną przez:
_________________________

,

_________________________

,

zwaną dalej „Wykonawcą”,
zaś łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez
Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów dla
Polskiego Radia Szczecin SA.
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PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja serwerów, macierzy
dyskowej, przełączników SAN i przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz ze
wsparciem serwisowym ich producentów, migracja danych oraz sporządzenie dokumentacji
powykonawczej.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku
nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania CE oraz posiadać certyfikat jakości ISO 9001:2000
na cały proces produkcji.
4. Wykonawca oświadcza, że cały dostarczony i zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy,
pochodzący z bieżącej produkcji, w pełni zdatny do użytku, nieobciążony żadnymi wadami
fizycznymi ani prawnymi.
5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał komplet informacji potrzebnych do realizacji umowy.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo (bez etapów pośrednich i odbiorów częściowych)
w terminie 8 (słownie: ośmiu) tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, uwzględniając dostawę
do siedziby Zamawiającego, instalację, konfigurację urządzeń, testy oraz sporządzenie dokumentacji
powykonawczej. Konfiguracja ma być wykonana zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i według jego
wytycznych.
§3
1.

Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za nadzór
______________________ tel. _________________________ .

dostawy

w

osobie:

2.

Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą w osobie
___________________________ tel. _________________________.

3.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony
będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
§4
1.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do pomieszczeń w swojej siedzibie, w których ma
zostać złożony przedmiot dostawy, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY
§5
1.

Wykonawca w ramach realizacji umowy sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację
powykonawczą spełniającą wymagania określone w SWZ. Dokumentacja powykonawcza
dotyczącą wykonanych przez Wykonawcę działań musi obejmować co najmniej:
a.

opis wykonanych prac,

b.

schematy połączeń fizycznych i logicznych,

c.

opis konfiguracji oprogramowania i urządzeń.
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2.

Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni serwis gwarancyjny obejmujący wszystkie
elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy (oprogramowanie i sprzęt), świadczony na
miejscu u Zamawiającego w okresie …………. miesięcy od dnia protokolarnego odbioru.

3.

W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie nie
dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego.

4.

Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, materiały itp.
wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie
gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

ZASADY ODBIORU
§6
1.

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy pozbawiony jakichkolwiek wad

3.

Z odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

WYNAGRODZENIE
§7
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
____________ (słownie: ______________________ ________________________________)
złotych brutto, czyli wraz z podatkiem od towarów i usług.
Na powyższą kwotę składa się: wartość netto……………….. zł + podatek VAT: …………….. zł.
Podatek VAT w wysokości: …………………….. zł naliczy Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9
kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

2.

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie
wystawiona w terminie 7 dni od dnia sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru.
§8

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy nr
________________________________________________________________
w
banku
_________________________ .

2.

Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności
przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§9
1.

Strony postanawiają , że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia
umownego, liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego wykonania
robót, przy czym w przypadku przekroczenia terminu o więcej niż 7 dni, kara będzie liczona
w podwójnej wysokości,
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b)

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego.

3.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4.

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a)

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20
% wynagrodzenia umownego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.

Niezależnie od ustawowych podstaw odstąpienia od umowy, Zamawiający może odstąpić od
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy także wówczas, jeżeli Wykonawca
opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby
zdołał je ukończyć w czasie umożliwiającym ich wykonanie w ustalonym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
§ 14
1.

Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy określonej w ust. 1.
ZAMAWIAJĄCY
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