
      Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot.:  dostawa  rozwiązań  serwerowych,  macierzy  dyskowych  i
przełączników

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  rozwiązań  serwerowych  (2
sztuki), macierzy dyskowych (2 sztuki), przełączników światłowodowych
(4 sztuki)  i przełączników sieciowych (2 sztuki).

2. Termin  dostawy  przedmiotu  do  40  dni  kalendarzowych  od  dnia
podpisania umowy. 

3. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego,  Pl.
Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 

4. Zamawiający  dokona  odbioru  dostawy  w terminie  trzech  dni  od  daty
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Dostawcę. 

5. Odbiór  wykonanych  dostaw  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  po
wykonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami
przedstawionymi w OPZ i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej.

7. Wszystkie  dostarczone urządzenia  powinny być  fabrycznie  nowe,  oraz
posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

8. Dostawca  zobowiązany  jest  dołączyć  specyfikację  techniczną
proponowanego sprzętu oraz oprogramowania. Wykonawca przedstawi w
ofercie cenę ryczałtową za całość dostarczonego towaru.

Rozwiązanie serwerowe 2 sztuki - minimalne wymagania

Obudowa
Obudowa  o maksymalnej wysokości 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem 
kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. 
Wykonawca dostarczy 2 obudowy

Moduły
serwerowe

Możliwość  instalacji  minimum 4 modułów  serwerowych  typu  Hot  Plug  wymiennie  z  modułami
dyskowymi.

Wewnętrzna
pamięć
masowa

Możliwość instalacji minimum 3 modułów dyskowych hot-plug wymiennie z modułami 
serwerowymi.

Moduły
rozszerzeń

PCI Express 

Przynajmniej 8 slotów PCI Express umożliwiających instalację kart rozszerzeń dedykowanych dla 
wewnętrznych modułów serwerowych, możliwość instalacji kart:
- 10Gb Ethernet
- 1 Gbit/s Ethernet
- SAS 12 Gb/s 
-  FC 8/16 Gb/s

Moduły I/O

Możliwość instalacji nadmiarowych modułów I/O: 
- Pass-Through 1 GbE
- Pass-Through 10 GbE
- agregujących wewnętrzny ruch ethernet i FC z modułów serwerowych na zewnątrz obudowy

Zainstalowane min. 2 moduły agregujący ruch wewnętrzny 10GbE wyposażony w min. 4 porty 
zewnętrzne  10Gb w standardzie Base-T oraz min. 1 port USB do zarządzania.



Zarządzanie

Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) 
monitora, klawiatury i myszy - min. 1 port VGA D-Sub, min. 1 USB min. 2.0
System powinien mieć zainstalowane w obudowie blade min. 1 kartę zdalnego zarządzania (Hot-
Plug), wyposażoną min. 2 złącza RJ45 do zarządzania obudową umożliwiającą pracę w trybie fail-
over oraz połączenia w stos do min. 20 obudów tego samego rodzaju.  System zarządzania 
powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci 
zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera
i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i 
tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania 
jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych 
serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz detekcji 
przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do 
administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC 
adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych 
przełączników.

Zasilanie Obudowa fabrycznie wyposażona w 2 zasilacze Hot Plug pracujących w trybie 1+1  o mocy min 
2000W,z możliwością pracy w redundancji, w koplecie kable zasilające.

Wentylacja Obudowa wyposażona w min. 6 wentylatorów Hot Plug

Ilość
serwerów

4 sztuki dla każdej obudowy (razem – 8 serwerów)

Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor

Dwa  procesory dziesięcio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiający osiągnięcie wyniku
min. 849 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w 
konfiguracji dwuprocesorowej.
Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera lub rodziny serwerów.

Pamięć RAM

128 GB pamięci RAM typu LV RDIMM o czestotliwości pracy 2400 MT/s.
Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep

Karta
graficzna

Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024

Wbudowane
porty

min. 2x USB 2.0, 2 na przednim panelu obudowy. 1 x USB obsługujące bootowanie z napędów: 
dyskietek, CD/DVD, klucza USB
Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz 
modułów i kabli rozszerzających.

Interfejsy
sieciowe

Min. 4 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną, umożliwiające wyprowadzenie 
sygnałów poprzez zintegrowany w głównej obudowie systemu serwerowego moduł agregacyjny 
10Gb Ethernet.

Sloty PCI-E Dostęp do Min. 2 slot x8 generacji 3.

Kontroler
dysków

Sprzętowego  kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 
Posiadający 1GB nieulotnej pamięci cache.

Wewnętrzna
pamięć
masowa

Możliwość instalacji dysków twardych  SAS, SSD.

Zainstalowane 2x300GB SAS 12Gb/s 10k skonfigurowane fabrycznie w RAID 1.

Możliwość instalacji min. dwóch kart SD typu flash o pojemności min. 16GB, dedykowane dla 
hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiające konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1
z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wymaganych wnęk 
wnęk na dyski twarde.

Bezpieczeńst
wo

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.



Karta
zarządzająca

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji 
firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart 
sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie 
zarządzającej

Gwarancja

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia 
roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Możliwość 
rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisie – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified 
for Windows” dla systemów, Windows Server 2012. Zgodność z systemem wirtualizacji VMware 
vSphere.

Dokumentacj
a

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji 
po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Karty FC Należy dostarczyć 16 kart jednoportowych FC 8Gb/s, niskoprofilowych, zgodnych z 
wyspecyfkowanym rozwiązaniem serwerowym oraz przełącznikami FC. 



Macierz dyskowa - 2 sztuki – minimalne wymagania
Parametr Minimalne wymagania

1 Zasoby 

dyskowe

1. Macierz dyskowa musi być dostarczona z minimum:

- 25 dyskami o pojemności minimum 1200GB/10k rpm

2. Macierz dyskowa musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych dysków twardych o 

parametrach:

- dyski SSD o pojemności minimum 3.2TB oraz

- dyski SATA lub NL-SAS o pojemności minimum 6TB oraz

- dyski SAS o pojemności minimum 1.8TB

3. Macierz musi mieć możliwość utworzenia grupy RAID w której dwa dyski będą 

przechowywać dane parzystości.

4. Awaria dwóch dowolnych dysków w obrębie takiej pojedynczej grupy RAID nie może 

spowodować utraty danych.

5. Kontrolery macierzy dyskowej muszą obsługiwać minimum 148 dysków

6. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do 1000 dysków bez konieczności migracji 

danych.

7. Należy dodatkowo dostarczyć dyski zapasowe w ilości zgodnej z zaleceniami 

producenta dla oferowanej konfiguracji – nie mniej niż 1 dysk zapasowy na 30 dysków 

danego typu. Dyski zapasowe muszą być dostępne dla wszystkich grup RAID 

zdefiniowanych w obrębie kontrolera.

8. Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie rozpoczynać 

odtwarzanie danych na fizycznym dysku zapasowym.

9. Proces odtwarzania danych nie może wiązać się z procesem przenoszenia danych po 

wymianie dysku uszkodzonego (dysk wymieniony musi być automatycznie uznany za 

zapasowy).
2 Kontrolery 

macierzy 

dyskowej

1. Macierz dyskowa musi być złożona z minimum jednej pary identycznych kontrolerów 

tworzących klaster wysokiej dostępności (high availability cluster). Każdy kontroler musi 

posiadać identyczną konfigurację, tzn. liczbę i parametry CPU, parametry i pojemność 

pamięci cache, parametry i liczbę portów we/wy. Te same kontrolery muszą udostępniać 

dane poprzez iSCSI, FCP, CIFS oraz NFS.  

2. Obszar pamięci cache przeznaczony do zapisów danych, musi posiadać lustrzaną kopię

(ang. mirror).

3. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyskach muszą być zabezpieczone 

za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub zachowane w 

pamięci nieulotnej kontrolera do momentu przywrócenia zasilania.

4. Kontrolery w klastrze wysokiej dostępności muszą oferować funkcjonalność 

automatycznego przejmowania funkcjonalności i zadań w przypadku awarii drugiego 

kontrolera w tej samej parze

5. Macierz musi mieć minimum 24GB  pamięci RAM na każdy kontroler.

6. Każdy kontroler musi mieć możliwość obsługi dodatkowej pamięci cache w postaci 

dysków, które mają być wykorzystywane jako oddzielny obszar pamięci dla bloków 

danych odczytywanych i nadpisywanych

7. System operacyjny kontrolerów musi natywnie obsługiwać automatyczny tiering 

bloków danych pomiędzy dyskami SSD, SAS, NL_SAS. 

8. Macierz dyskowa musi obsługiwać sumarycznie minimum 768GB pamięci SSD cache

9. Każdy kontroler musi pracować pod kontrolą jednego systemu operacyjnego 

stworzonego przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się zastosowania systemu, w 

którym udostępnianiem danych zarządzają różne systemy operacyjne w jednym 

zintegrowanym urządzeniu.

10. Awaria dowolnego pojedynczego aktywnego elementu macierzy dyskowej nie może 

powodować przerwy w dostępie do danych.



11. Musi być możliwe utworzenie minimum 1000 wolumenów blokowych o rozmiarze 

minimum 128TB i plikowych o rozmiarze minimum 64TB

3 Interfejsy Każdy kontroler musi być wyposażony w następujące działające porty:

a) 2 porty FCP 16Gbps do podłączania hostów i replikacji oraz 2 port 10GBASE-T 

Ethernet.

b) 1 port 1GbE Base-T do zdalnego zarządzania kontrolerem

c) 2 porty SAS minimum 6Gbs do podłączania półek dyskowych

d) 1 port console

4 Kopie 

migawkowe

1.System operacyjny macierzy dyskowej musi natywnie obsługiwać mechanizm kopii 

migawkowych, który będzie dostępny dla wszystkich rodzajów danych udostępnianych. 

Niedopuszczalne są rozwiązania wykonujące kopie migawkowe jedynie w trybie Copy On 

Write. Licencja na wszystkie opisane funkcjonalności musi obejmować całą powierzchnię 

użytkową macierzy.

2. Odtwarzanie plików i folderów z kopii migawkowych wykonanych dla wolumenów 

plikowych udostępnionych dla systemów typu Windows i Unix musi być dostępne za 

pomocą wydzielonego udziału sieciowego z zachowaniem praw dostępu na poziomie 

użytkownika.

3. System operacyjny macierzy dyskowej musi umożliwiać i wykonywanie kopii 

migawkowych wolumenów plikowych, w trybie on-line, bez zatrzymywania operacji 

odczytu i zapisu. Deklarowana przez producenta liczba kopii migawkowych musi wynosić 

minimum 255 na wolumen.

4. Musi być możliwe odtwarzanie danych z kopii migawkowych bezpośrednio na wolumen

produkcyjny.

5. Musi być możliwe zaprezentowanie kopii migawkowej w trybie do odczytu i zapisu.

6. Należy dostarczyć oprogramowanie do wykonywania spójnych kopii danych aplikacji w 

minimum wersjach:

Exchange 2010 i 2013, SQL Server 2008 i 2012, Oracle 11g i 12c, VMware dla blokowych

i plikowych datastore.

Spójne kopie rozumiane jako funkcjonalność automatycznego przełączenia aplikacji w 

tryb wykonania spójnej kopii swoich danych.

Oprogramowanie to musi rozpoznać na których wolumenach logicznych aplikacja składuje

swoje dane i wykonać kopie tylko tych wolumenów.

5 Obsługiwane 

protokoły

1.System operacyjny macierzy dyskowej musi udostępniać dane za pomocą protokołu 

CIFS wersja 2 i 3, NFS wersja 3 i 4 oraz FCP i iSCSI - jeśli do uruchomienia potrzebna 

jest licencja to zamawiający wymaga jej dostarczenia. 

2. Jednoczesna obsługa różnych protokołów dostępu do danych nie może być 

zrealizowana za pomocą dodatkowego oprogramowania, ani dodatkowych urządzeń 

pośredniczących typu wirtualizator, gateway, switch, etc.
6 Pozostałe 

wymagania

1. System operacyjny macierzy dyskowej musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru 

plikowych wolumenów danych: (zwiększanie) bez przerywania pracy i bez przerywania 

użytkownikom zewnętrznym dostępu do danych

2. Musi być możliwość konfiguracji macierzy dyskowej za pomocą GUI, zbieranie i 

wyświetlanie informacji o stanie zasobów macierzy dyskowej, prezentowanie i 

gromadzenie zdarzeń zachodzących w macierzy dyskowej oraz prezentowanie bieżących 

statystyk wydajnościowych macierzy dyskowej, podgląd parametrów wydajnościowych 

macierzy dyskowej w czasie rzeczywistym.

3. Dostęp do CLI systemu operacyjnego kontrolerów musi odbywać się przy użyciu 

połączenia szyfrowanego.



4.W systemie operacyjnym kontrolera musi być możliwość utworzenia wirtualnych 

serwerów plików, a każdy wirtualny serwer plików musi obsługiwać użytkowników z innej 

domeny Microsoft [MS Active Directory).

5. W celu zabezpieczania danych macierz dyskowa musi posiadać licencję, która umożliwi

wykonywanie replikacji jej zasobów na zasoby innej macierzy tej samej rodziny. 

Replikacja musi działać na poziomie systemu operacyjnego macierzy i pracować w trybie 

asynchronicznym bez potrzeby użycia urządzeń zewnętrznych typu gatawey, serwer 

pośredniczący, etc. Musi istnieć możliwość odwrócenia kierunku replikacji. Replikacja 

danych między macierzami nie może być zrealizowana zewnętrznym narzędziem 

software'owym. Licencja na replikację jest przedmiotem obecnego postępowania.

6. System operacyjny kontrolerów macierzy musi oferować funkcjonalność QoS (Quality 

of Service) dla dowolnego wolumenu blokowego, to znaczy musi być możliwość 

ograniczenia liczby operacji na sekundę lub przepustowości w kB (lub analogicznych 

jednostkach) na sekundę, jaka jest możliwa do uzyskania ze wskazanego przez 

administratora wolumenu.
7 Oprogramowa

nie dodatkowe

Wymagane jest oprogramowanie umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa 

systemów w środowisku VMware dla 15 sztuk maszyn wirtualnych.
Wykonywanie kopii musi być możliwe z poziomu VMware vCenter.
Oprogramowanie musi mieć możliwość wykonywania kopii i odtwarzania dla pojedynczej 

maszyny wirtualnej.
Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających instalację dodatkowych serwerów czy 

fizycznych appliance.
Oprogramowanie musi być niezależne od rodzaju systemów dyskowych na których 

zainstalowane są maszyny wirtualne (wymagane wsparcie dla zasobów dyskowych 

SAN/NFS/DAS/iSCSI/FC/vSAN).
Wymagana jest możliwość bezpośredniego wykonywania kopii maszyny wirtualnej w 

ośrodku lokalnym (kopie lokalne) i zdalnym (replikacja).
Wymagana jest możliwość tworzenia grup konsystencji dla grupy zabezpieczanych 

maszyn wirtualnych.
Oprogramowanie musi mieć możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa maszyn 

wirtualnych skonfigurowanych w oparciu o RDM.
Oprogramowanie musi umożliwiać:

 stworzenia DISASTER RECOVERY dla całego zabezpieczanego wirtualnego 

środowiska zbudowanego w oparciu o VMware

 operacyjne ODTWARZANIE dowolnej maszyny VM wraz z aplikacjami 

 MIGRACJI danych w trybie ON-LINE na inne zasoby dyskowe

Działanie oprogramowania nie może mieć negatywnego wpływu na wydajność 

zabezpieczanych maszyn wirtualnych i aplikacji.
Oprogramowanie musi mieć możliwość pominięcia wybranych plików VMDK podczas 

wykonywania kopii maszyny wirtualnej.
Oprogramowanie musi zapewniać wsparcie dla VSS, zapewnienie konsystencji aplikacji 

na poziomie VSS.
Wymagana jest możliwość replikacji dwukierunkowej (bi-directional).
Wymagana jest funkcjonalność kompresji i deduplikacji danych wysyłanych po sieci WAN.
Testy DR muszą być możliwe bez konieczności zmian w działaniu replikacji (np. PAUSE, 

REVERSE).
Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego zainicjowania procesu REVERSE 

REPLICATION w przypadku procesów FAILOVER/FAILBACK.

Wymagana jest możliwość ciągłego wykonywania kopii (bez wykorzystania mechanizmu 

kopii migawkowych VMware) podczas pracy maszyny wirtualnej. Wymagane jest RPO na 

poziomie pojedynczych sekund.
Wymagana jest możliwość wyboru dowolnego punktu w czasie (z ostatnich 5 dni), z 



którego chcemy odtworzyć dane lub całe środowisko.
Wymagana jest możliwość przeprowadzania testów DR bez zatrzymywania przetwarzania

produkcyjnego.
Wymagana jest możliwość tworzenia własnych scenariuszy odtwarzania w przypadku 

awarii.
Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego wykonywania kopii maszyn 

wirtualnych pracujących w środowisku wykorzystującym technologie VMware VMotion, 

VMware S-VMotion, VMware DRS, VMware HA.
Oprogramowanie musi być odporne na krótkotrwałe problemy związane z siecią WAN.
Oprogramowanie musi być odporne na zmiany sprzętowe środowiska (zmiany w warstwie

sprzętowej nie mogą mieć negatywnego wpływu na działanie systemu).
Oprogramowanie musi posiadać pełną redundancję bez pojedynczego punktu awarii.

Jeżeli pełna redundancja nie jest możliwa na poziomie samej aplikacji należy 

zaimplementować tą funkcjonalność  na poziomie VMware.

Koszty takiego rozwiązania muszą być uwzględnione w ofercie (licencje i usługi).

Oprogramowanie musi posiadać mechanizm synchronicznej replikacji między 

lokalizacjami dla krytycznych maszyn VM.

Jeżeli replikacja synchroniczna nie jest możliwa za pomocą tej samej aplikacji 

Wykonawca musi dostarczyć dodatkowe rozwiązanie do replikacji synchronicznej 

wybranych maszyn VM (15 maszyn).

Oprogramowanie musi zapewnić następującą retencję przechowywanych kopi 

bezpieczeństwa:

- RPO=30s z ostatnich 24h, 

- RPO=24h z ostatniego tygodnia, 

- RPO=1tydzień z ostatniego miesiąca

Dopuszcza się zastosowanie uzupełniającego oprogramowanie backupowego do 

składowania danych z dłuższą retencją.

Oba systemy muszą działać jednocześnie i być kompatybilne.
Wymagana jest możliwość zarządzania oprogramowaniem z poziomu vCenter.

Wymagane jest wsparcie dla wykonywania kopii maszyn wirtualnych z systemów VMware

w wersji 5.5 i 6.x

8 Gwarancja Macierz i wszystkie zaoferowane podzespoły muszą być objęte gwarancją na okres 3 lat. 

Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego.

Macierz dyskowa - Wymagania dodatkowe
Możliwość instalacji więcej niż 24 dyski 2,5” w obudowie kontrolera.
Macierz nie zajmuje więcej niż 4U w szafie RACK.
Możliwość instalacji dysków SSD, SAS i NL_SAS w tej samej półce dyskowej.
Możliwość instalacji więcej niż 12 dysków 3,5” w półce dyskowej o wysokości max 3U.
Możliwość instalacji więcej niż 24 dyski 2,5” w półce dyskowej o wysokości max 2U.



Przełącznik światłowodowy – 4 sztuki – minimalne wymagania

Interfejsy

Przełącznik  FC  musi  być  wykonany  w  technologii  FC  8  Gb/s  i  posiadać
możliwość  pracy  portów  FC  z  prędkościami  8,  4,  2  Gb/s  z  funkcją
autonegocjacji prędkości.
Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie
wymagane  funkcje  muszą  być  dostępne  dla  minimum  8  portów  FC
przełącznika. 
Przełącznik musi  być dostarczony wraz z minimum 8 modułami SFP FC 8
Gb/s.
Przełącznik  FC  musi  mieć  możliwość  instalacji  jednomodowych  SFP
umożliwiających  bezpośrednie  połączenie  (bez  dodatkowych  urządzeń
pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km.

Wymiary Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości
szafy  montażowej)  i  szerokość  19”  oraz  zapewniać  techniczną  możliwość
montażu w szafie 19”.

Architektura Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory N+1.
Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” 
uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej 
prędkości pracy wszystkich portów.

Trunking Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami
połączeń  tzw.  „trunk”  oraz  obsługiwać  grupy  połączeń  „trunk”  o  różnych
długościach. 

Zoning Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref
(zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów.
Przełącznik  FC  musi  zapewniać  sprzętową  obsługę  zoningu  na  podstawie
portów i adresów WWN

Oprogramowa
nie

Przełącznik  FC  musi   posiadać  możliwość  wymiany  i  aktywacji  wersji
firmware’u  (zarówno  na  wersję  wyższą  jak  i  na  niższą)  w  czasie  pracy
urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN.

Bezpieczeńst
wo

Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów 
zwiększających poziom bezpieczeństwa:

 Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i 
urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric

 Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy 
kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i 
FCAP

 Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z 
listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP

 Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość 
zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz 
portów

 Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla 
SSHv2,

 Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. 

 Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP
 Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą 

SSL/HTTPS
 Obsługa SNMP v3

Interfejs 
użytkownika

Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe
w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem 
graficznym.  



Zarządzanie Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany
port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC
Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S 
v1.1 (powinien zawierać agenta SMI-S zgodnego z wersją standardu v1.1)
Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla 
zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP

Pobór mocy Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 57W
Licencjonowa
nie

Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów
za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych.

Opóźnienie Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między 
dowolnymi portami nie większe niż 700ns.

Load 
balancing

Urządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem w połączeniach 
wewnątrz wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID.

Niezawodność Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do 
modułów portów Fibre Channel (SFP).

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

Gwarancja Być objęty gwarancją na sprzęt przynajmniej na trzy lata. Gwarancja powinna
być świadczona w trybie co najmniej 365x7x24, z czterogodzinnym czasem 
reakcji .

Gwarancja Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał 
sprzedaży producenta na terenie kraju.

Mozntaż w 
szafie

Szyny do montażu w szafie rack.

Przełącznik sieciowy – 2 sztuki - minimalne wymagania

Obudowa

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

Porty

Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 2 zintegrowane porty 10Gb 
Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia przełaczników w stos, minimum 1 port USB do 
konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232.

Wydajność
przełacznik

a

minimum 32000 adresów MAC
switch fabric capacity min. 220 Gbps w trybie full-duplex)
forwarding rate min. 164 Mbps
pamięć flash min. 256MB
bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB
pamięć procesora minimum 1GB
obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci
możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu
przepustowości stosu minimum 84 Gbps full duplex
ilość kolejek na port dla ruchu o różnej klasie obsługi: 8 
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) - minimum 128 grup do 8 portów na grupę

Zgodność z
protokołam

i

802.1AB LLDP
802.1D Bridging, Spanning Tree
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1v Protocol-based VLANs
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)
BPDU guard, BPDU filtering
802.1X Network Access Control, Auto VLAN
802.2 Logical Link Control
802.3 10BASE-T
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
802.3ad Link Aggregation with LACP
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)



802.3AX LAG Load Balancing
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports
802.3x Flow Control
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)
ANSI LLDP-MED (TIA-1057)
MTU 9,216 byte

Funkcjonalność warstwy 3 :
1058 RIPv1 
2453 RIPv2
1724 RIPv2 MIB Extension 
2082 RIP-2 MD5 Auth 

QoS:
2474 DiffServ Field 2697 srTCM
2475 DiffServ Architecture 4115 trTCM

Zarządzani
e siecią i

bezpieczeń
stwo

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



3418 SNMP MIB
3577 RMON MIB
3580 802.1X with RADIUS
3737 Registry of RMON MIB
4086 Randomness Requirements
4113 UDP MIB
4251 SSH Protocol
4252 SSH Authentication
4253 SSH Transport
4254 SSH Connection Protocol
4419 SSH Transport Layer Protocol
4521 LDAP Extensions
4716 SECSH Public Key File Format
6101 SSL
6398 IP Router Alert (Obsoletes RFC 2665)
2131, 2132 DHCP Server

Warunki
pracy

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

Funkcjonal
ność

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

Certyfikaty
i standardy

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

Komponent
y

dodatkowe

Wymagane jest dostarczenie komponentów kompatybilnych z przełącznikami i pochodzących od tego
samego producenta co przełączniki: 

1 x Przewód umożliwiających łączenie w stos o długości min. 0.5 metra.
2 x moduł nadawczo-odbiorczy SFP+, LR, 1310nm, 10km.

Gwarancja

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czterogodzinnym czasem reakcji od 
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat.


