ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa i wdrożenie Centralnego Systemu Kopii Zapasowych wraz z 60-miesięcznym wsparciem
technicznym.
2.

Kody CPV:
48710000 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania,
48820000 – Serwery,
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

3. Definicje:
Na potrzeby niniejszego dokumentu, definicjom nadaje się następujące znaczenie:
Lp.
Termin
Definicja
Nieprawidłowe działanie Urządzeń lub Oprogramowania,
w szczególności brak możliwości używania Urządzeń lub
1.
Awaria
Oprogramowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
z Dokumentacją lub Dokumentacją Powykonawczą.
Centralny System Kopii Zapasowych, służący do wykonywania
kopii zapasowych w sposób scentralizowany, obejmujący
2.
CSKZ
Urządzenia i Oprogramowanie, które stanowią integralne
rozwiązanie.
Dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od
3.
Dni robocze
pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie dokumenty i instrukcje dołączane przez producenta
Urządzeń i Oprogramowania, w szczególności mogą to być
4.
Dokumentacja
instrukcje/dokumenty montażu Urządzeń, obsługi i eksploatacji
Urządzeń i ich konserwacji.
Dokumentacja wykonana z dostawy i Wdrożenia CSKZ,
obejmująca w szczególności wykaz wszystkich Urządzeń i
Dokumentacja
modułów, połączeń, wykonanych prac w zakresie wdrożenia
5.
Powykonawcza
CSKZ oraz zawierająca techniczny opis konfiguracji CSKZ,
wszystkich jego elementów sprzętowych oraz procedury
administracyjne, utrzymaniowe i disaster recovery.
Prace świadczone przez Wykonawcę, obejmujące instalację,
konfigurację, przeprowadzenie testów, których efektem jest
6.
Wdrożenie
działający CSKZ. Szczegółowy opis Wdrożenia zawarty jest w
punkcie 7 VIII OPZ.
Usługa szczegółowo opisana w punkcie 8 OPZ, obejmująca
7.
Wsparcie techniczne
również serwis i gwarancję na Urządzenia i Oprogramowanie.
Następujące Urządzenia będące przedmiotem dostawy:
a) serwery zarządzające, których specyfikacja zawarta jest w
punkcie 7 IV OPZ,
b) deduplikatory, których specyfikacja zawarta jest w punkcie 7
8.
Urządzenia
III OPZ,
c) biblioteki taśmowe, których specyfikacja zawarta jest w
punktach 7 V-VII OPZ,
które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
wraz z wyposażeniem, komponentami, akcesoriami, elementami
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9.

Oprogramowanie

10.

OPZ

11.

Lokalizacje

12.

Zgłoszenie

zapewniającymi właściwą instalację i używanie zgodnie z
przeznaczeniem.
Całość lub dowolny element dostarczanego oprogramowania
szczegółowo opisanego w OPZ.
Niniejszy opis przedmiotu zamówienia.
Dwa miejsca zlokalizowane w granicach miasta stołecznego
Warszawa, do których ma nastąpić dostawa CSKZ (dokładne
Lokalizacje zostaną wskazane przez Zmawiającego po zawarciu
umowy).
Poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego o
wystąpieniu Awarii.

4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
4.1. dostawa CSKZ obejmująca:
4.1.1.
dostarczenie przez Wykonawcę do Lokalizacji Zamawiającego Urządzeń wraz z
Oprogramowaniem i Dokumentacją, w tym przewiezienie środkami Wykonawcy do
Lokalizacji, rozładunek Urządzeń i przeniesienie do wskazanego przez Zamawiającego
miejsca znajdującego się w Lokalizacjach;
4.1.2.
dostawę licencji na Oprogramowanie i Dokumentację.
4.2. Wdrożenie CSKZ;
4.3. wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;
4.4. udzielenie przez Wykonawcę Wsparcia technicznego na Urządzenia i Oprogramowanie;
4.5. dostawa voucherów pozwalających zrealizować szkolenia certyfikowane przez producenta w
zakresie Oprogramowania i Urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, obejmujące
zagadnienia administracji i konfiguracji CSKZ oraz rozwiązywania problemów związanych z
działaniem CSKZ dla administratorów systemu Zamawiającego w ośrodku szkoleniowym na
terenie m. st. Warszawy: 5 dni szkolenia dla maksymalnie 6 administratorów systemów (przy
czym przez jeden dzień szkolenia Strony rozumieją 8 (słownie: osiem) godzin zegarowych
szkolenia, w tym jedna przerwa obiadowa), przy czym Wykonawca przedstawi zakres szkolenia
w uzgodnieniu z Zamawiającym lub listę szkoleń dostępnych na rynku;
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
5.1. Dostawa CSKZ w zakresie Oprogramowania i Urządzeń do Lokalizacji zostanie zrealizowana w
terminie do 601 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sukcesywne dostawy tj.
pojedynczo do każdej Lokalizacji z założeniem przerwy maksymalnie do 2 Dni Roboczych
pomiędzy dostawami. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 7 dni przed tym terminem;
5.2. Szczegółowy harmonogram Wdrożenia wraz z propozycją scenariuszy testowych (pkt 7. VIII ppkt
5 i 6 OPZ) Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, który
zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami najpóźniej na 7 dni przed planowaną dostawą, o której
mowa w pkt 4.1. do ostatniej Lokalizacji.
5.3. Wdrożenie CSKZ i wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zostanie zrealizowane w terminie
do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy
do ostatniej Lokalizacji;
5.4. Wsparcie techniczne będzie realizowane w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy do ostatniej z Lokalizacji.
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Kryterium oceny ofert.
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5.5.
5.6.
5.7.

Gwarancja będzie realizowana od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
protokołu odbioru dostawy do ostatniej Lokalizacji.
Strony potwierdzą odbiór voucherów na szkolenia podpisując bez zastrzeżeń protokół odbioru
dostawy ostatniej z Lokalizacji.
Realizacja szkoleń, o których mowa w pkt 4.5. nastąpi w terminie do 12 miesięcy od daty
zawarcia Umowy.

6. Wymagania ogólne dla CSKZ
CSKZ musi się składać z:
6.1. oprogramowania dedykowanego do ochrony danych, przeznaczonego dla dużych i średnich
przedsiębiorstw, klasy Enterprise oraz zapewniającego:
6.1.1. wykonanie kopii zapasowych zasobów znajdujących się w Lokalizacjach: zarówno
środowisk serwerów niezwirtualizowanych, jak i serwerów zwirtualizowanych;
6.1.2. wykonanie kopii zapasowych środowisk zdalnych;
6.1.3. raportowanie działania systemów kopii zapasowych.
6.2. następujących niezbędnych Urządzeń wraz z niezbędnymi licencjami:
6.2.1. deduplikatorów w ilości 2 sztuk;
6.2.2. bibliotek taśmowych wersja A w ilości 2 sztuk;
6.2.3. bibliotek taśmowych wersja B w ilości 2 sztuk;
6.2.4. bibliotek taśmowych wersja C w ilości 4 sztuk;
6.2.5. serwerów zarządzających w ilości 10 sztuk - w konfiguracji zgodnej z architekturą CSKZ
przy czym serwery mają obsłużyć 8 niezależnych środowisk gdzie oprogramowanie
będące składową CSKZ musi umożliwić stworzenie nie mniej niż 8 (słownie: ośmiu)
niezależnych środowisk kopii zapasowych, przy czym szacowana wielkość wolumenu
danych w obrębie organizacji wynosi 500TB per FET (Front End Terabyte). Środowiska
będą wyposażone następująco:
a) 2 środowiska - będą wyposażone w biblioteki taśmowe wersja A, deduplikatory
i serwery zarządzające w konfiguracji HA;
b) 2 środowiska - będą wyposażone w bibliotekę taśmową wersja B
i serwer zarządzający;
c) 4 środowiska - będą wyposażone w bibliotekę taśmową wersja C
i serwer zarządzający.
6.3. licencji, które powinny umożliwiać wykorzystanie wszystkich wymaganych funkcjonalności
w przypadku CSKZ, bez ograniczeń co do:
6.3.1. ilości zabezpieczonych maszyn wirtualnych;
6.3.2. baz danych zabezpieczanych w trybie on-line;
6.3.3. wykorzystywanych bibliotek taśmowych/napędów/slotów;
6.3.4. współdzielonych napędów taśmowych poprzez sieć SAN;
6.3.5. ilości/rozmiaru urządzeń dyskowych dedykowanych do składowania danych.
6.3.6. ilości/rozmiaru wykorzystywanych deduplikatorów - zarówno w trybie deduplikacji
na źródle jak i trybie deduplikacji na deduplikatorze;
6.3.7. z zastrzeżeniem, że:
a)
Zamawiający dopuszcza alternatywne sposoby licencjonowania, obejmujące
wykorzystywane gniazda procesorów w ilości nieprzekraczającej 250 sztuk
z zachowaniem wymaganych funkcjonalności;
b)
niezależnie od oferowanego sposobu licencjonowania, system CSKZ nie może
uniemożliwiać realizacji kopii zapasowych w przypadku przekroczenia ilości
deklarowanej sumarycznej ilości procesorów, czy wielkości deklarowanego
wolumenu frontend terabyte (FET), przekroczenie tych parametrów nie może
również ograniczać możliwości wykorzystania wymaganych funkcjonalności
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bądź wymuszać pracę w trybie zdegradowanym w aspekcie wymaganych
funkcjonalności bądź wielkości obsługiwanego środowiska.
7.

Wymagania szczegółowe dla Oprogramowania i Urządzeń:

I. OPROGRAMOWANIE CSKZ
L. p.

1.

2.

3.

4.

5.

Opis funkcjonalności
Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych w szczególności
następujących elementów środowisk w Lokalizacjach:
a) baz danych,
b) serwerów aplikacyjnych,
c) maszyn wirtualnych,
d) serwerów plików,
e) serwerów wolnostojących.
Wymagane jest dostarczenie wszystkich modułów Oprogramowania tak, aby zapewnić
wykonanie kopii zapasowych całości środowiska wskazanego w punkcie 1 oraz spełnić
wszystkie wymienione w niniejszej tabeli funkcjonalności.
Wymagane jest dostarczenie licencji oprogramowania do zabezpieczania danych dla
środowiska obejmującego zarówno serwery niezwirtualizowane oraz zwirtualizowane,
charakteryzującego się sumaryczną ilością 250 CPU (gniazda procesorowe), lub 500TB FET
przy czym licencje powinny umożliwić konfigurację 8-u niezależnych środowisk kopii
zapasowych.
Wymagane jest aby wszystkie dostępne funkcjonalności CSKZ były odblokowane
i dostępne w ramach oferowanych licencji.
Wymagana możliwość zainstalowania/eksploatowania serwerów zarządzających CSKZ
w środowisku, co najmniej:
a) LINUX SUSE SLES 11 lub nowszym,
b) Red Hat RHEL 6/7 lub nowszym,
c) Microsoft Windows Server 2012 lub nowszym,
na platformie Vmware vSphere 6.5 oraz 6.7 i on-premise.
Wymagana możliwość zainstalowania/eksploatowania serwerów pośredniczących CSKZ
w środowisku, co najmniej:
a) IBM AIX 7.1, 7.2 lub nowszym,
b) LINUX SUSE SLES 11 lub nowszym,
c) Red Hat RHEL 6/7 lub nowszym.
CSKZ musi być w pełni zintegrowany z oferowanymi deduplikatorami lub appliance.

6.

7.

Wymagana jest możliwość wyboru miejsca deduplikacji w przypadku składowania danych
na oferowanych deduplikatorach:
a) na źródle,
b) na medium kopii zapasowych.
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8.

Kopia zapasowa z dededuplikacją na źródle (przy składowaniu danych na oferowanych
deduplikatorach) musi być dostępna dla wszystkich typów danych w ramach CSKZ: pliki,
bazy danych, obrazy maszyn wirtualnych.
Oprogramowanie dla CSKZ musi zapewniać bezpośrednie wykonanie kopii zapasowej
z każdego zabezpieczanego serwera na oferowane deduplikatory.
Powyższa funkcjonalność nie może wymagać dodatkowej licencji poza zwykłą licencją
kliencką.

9.

10.

Funkcjonalność musi być dostępna dla minimum następujących platform:
a) AIX
b) Windows,
c) Red Hat RHEL,
d) CentOS,
e) Oracle Enterprise Linux,
f) Ubuntu,
g) SLES,
h) Solaris.
Kopia zapasowa zasobów plikowych w przypadku powyższych systemów musi podlegać
deduplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanym serwerze zgodnie
z opisanymi wymaganiami.
Oprogramowanie CSKZ musi umożliwiać dla sieci lokalnej wykonywanie kopii zapasowych:
a) pojedynczych plików,
b) całych systemów plików,
c) baz danych w trakcie ich normalnej pracy,
d) serwerów aplikacyjnych (np. MS Exchange), w trakcie ich normalnej pracy,
e) ustawień systemu operacyjnego Windows.
Wymagane jest aby oprogramowanie CSKZ zapewniało jak najszybsze wykonanie kopii
zapasowej wielomilionowych systemów plików na serwerach Windows, Linux oraz AIX.

11.

W celu minimalizacji czasu wykonywania kopii zapasowych oprogramowanie CSKZ nie
może indeksować plików znajdujących się na zabezpieczanym wolumenie w trakcie
trwania zadania kopii zapasowych (zaindeksowanie wielu milionów plików powoduje duże
wydłużenie czasu wykonywania kopii zapasowych).

12.

CSKZ musi przechowywać całość własnych informacji (informacje o kopiach zapasowych,
napędach taśmowych, mediach) w centralnym pojedynczym katalogu. Skopiowanie
centralnego katalogu CSKZ na inny serwer musi pozwolić na uruchomienie na drugim
serwerze zadania wykonania kopii zapasowej identycznej z oryginalnym.

13.

Ze względów bezpieczeństwa CSKZ musi mieć możliwość wykonania kopii wewnętrznej
bazy danych w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności.

14.

CSKZ musi być dostępny (dla zadań kopii zapasowych i odtwarzania) przez 24h na dobę 7
dni w tygodniu, wyklucza się istnienie okresów w przypadku których system nie może
wykonywać zadań kopii zapasowych lub odtwarzania (tzw. BLACKOUT WINDOWS).
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15.

Oprogramowanie CSKZ musi mieć możliwość wykonania kopii zapasowej własnej bazy
danych na następujące nośniki:
a) urządzenie dyskowe,
b) deduplikatory będące przedmiotem zapytania,
c) nośniki taśmowe.

16.

W przypadku kopii zapasowej na nośniki taśmowe wymagana jest możliwość
zdefiniowania puli taśm (zawierającej jedną lub więcej taśm) na którą będą zapisywane
tylko i wyłącznie kopie zapasowe wewnętrznej bazy danych systemu CSKZ.

17.

CSKZ musi posiadać możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowej własnej
bazy danych.

18.

W przypadku, gdy kopia zapasowa własnej bazy danych oprogramowania CSKZ nie została
zdefiniowana, oprogramowanie CSKZ musi oferować co najmniej mechanizm
powiadamiania o braku wykonanej kopii zapasowej bazy.

19.

Oprogramowanie CSKZ po każdorazowym wykonaniu kopii zapasowej wewnętrznej bazy
danych musi raportować poprzez e-mail miejsce, w którym znajduje się ostatnia kopia
wewnętrznej bazy danych.

20.

Kopia zapasowa własnej bazy danych musi pozwalać na odtworzenie wszystkich ustawień
systemu CSKZ na zupełnie nowej, świeżo zainstalowanej instancji oprogramowania CSKZ.

21.

W przypadku kopii zapasowej systemów produkcyjnych (klientów systemu CSKZ) na
nośniki taśmowe, oprogramowanie CSKZ musi umożliwiać zapisywanie kopii zapasowych
o tym samym terminie ważności na jednej, tej samej, z góry zdefiniowanej puli taśm
(zawierającej jedną lub więcej taśm).

22.

CSKZ musi zapisywać dane na taśmach - zoptymalizowane w sposób eliminujący potrzebę
wykonywania dodatkowych działań (nawet automatycznych) w celu ich optymalizacji.

23.

W przypadku gdy w puli taśmowej zabraknie taśm na których można zapisywać nowe
kopie, oprogramowanie CSKZ musi mieć możliwość automatycznego przyporządkowania:
a) wolnych, nieprzyporządkowanych taśm znajdujących się w bibliotece,
b) nieużywanych lub przeterminowanych taśm z innych pul taśmowych.

24.

W przypadku użycia biblioteki taśmowej (kopia zapasowa, replikacja z oferowanych
deduplikatorów sprzętowych na taśmę), CSKZ musi generować samo opisujące się taśmy
dla całości zapisywanych taśm, co oznacza, że wyjęcie jakiejkolwiek taśmy z biblioteki i
włożenie jej do zupełnie innej biblioteki zarządzanej przez zupełnie inną instancję CSKZ (w
tym również działającą na innym systemie operacyjnym) musi pozwolić na odtworzenie
danych znajdujących się na w/w taśmie.

25.

CSKZ musi generować samo opisujące się zbiory danych zarówno na oferowanych
deduplikatorach sprzętowych jak i na taśmach. Utrata wszystkich wewnętrznych danych
dotyczących wykonanych kopii zapasowych nie może powodować braku możliwości
odtworzenia jakichkolwiek zbiorów z oferowanych deduplikatorów sprzętowych bądź
taśm.
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26.

27.

CSKZ musi umożliwiać łączenie strumieni wykonywanych kopii zapasowych z wielu
zabezpieczonych serwerów w sieci LAN i bezpośredni zapis na napędzie taśmowym
(multiplexing).
CSKZ musi umożliwiać zarządzanie bezpośrednią replikacją kopii zapasowych między
oferowanymi deduplikatorami (replikacja realizowana na poziomie deduplikatorów)
bezpośrednio z poziomu interfejsu CSKZ przy spełnieniu wszystkich poniższych wymagań:
a) replikacji podlegają tylko te bloki które nie znajdują się na docelowym
oferowanym deduplikatorze,
b) replikacja między deduplikatorami może nastąpić zarówno bezpośrednio po
zakończeniu kopii zapasowej jak również zgodnie z kalendarzem,
c) CSKZ przechowuje informacje o wszystkich kopiach danych znajdujących się na
deduplikatorach m.in. źródłowych jak i po replikacji.
Graficzny interfejs użytkownika CSKZ powinien umożliwiać wybór urządzenia
deduplikacyjnego, z którego zostanie wykonane odtwarzanie - w efekcie umożliwiając
odtworzenie z oryginalnej kopii zapasowej bądź ze zreplikowanej kopii zapasowej.

28.

CSKZ musi mieć możliwość klonowania kopii zapasowych między dowolnymi mediami:
a) oferowanymi deduplikatorami,
b) dyskowymi (CIFS, NFS),
c) taśmowymi,
d) object storage (S3, Swift, ceph).
CSKZ musi zapewniać różny czas ważności danych na podstawowym nośniku i nośniku
zawierającym kopię zapasową (replikę kopii).

29.

30.

Definicja czasu przechowywania kopii (repliki) powinna być określenia w momencie
definiowania zadania duplikacji/klonowania zarówno z interfejsu graficznego jak i z linii
komend.
CSKZ musi pozwalać na następujące rodzaje kopii zapasowych systemu plików:
a) pełny,
b) różnicowy,
c) przyrostowy.
CSKZ musi pozwalać na łączenie zadań pełnych i inkrementalnych kopii zapasowych w
jedno pełne zadanie.

31.

32.

Proces ten musi być przezroczysty dla systemu plików, którego dotyczą wykonane kopie
pełne i inkrementalne. Proces odtworzenia danych z połączonej kopii pełnej i
inkrementalnej musi być identyczny z odtworzeniem danych z wykonanej kopii pełnej w
zakresie:
a) zarządzania,
b) wydajności.
CSKZ musi pozwalać na łączenie kopii pełnych i inkrementalnych bez odczytu danych z
oferowanych deduplikatorów.
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Łączenie kopii pełnych i inkrementalnych musi być realizowane przez oferowane
deduplikatory, jedynie zarządzanie (start, kalendarz łączenia) procesem łączenia kopii
pełnych i inkrementalnych musi być realizowany przez CSKZ.

33.

Używany algorytm deduplikacji musi generować zmienny blok w przypadku kopii
zapasowej pojedynczego dokumentu. Bloki wysyłane w trakcie wykonywania kopii
pojedynczego dokumentu z zabezpieczanego serwera do oferowanych deduplikatorów
muszą wynikać i odpowiadać rozmiarem - długości bloków używanych przez oferowane
deduplikatory, nie powinny być jednak większe niż 32kB.

34.

CSKZ nie może odczytywać tych plików z systemu dyskowego, które się nie zmieniły w
stosunku do ostatniej wykonanej kopii zapasowej. Raz wykonana kopia pliku nie może być
ponownie odczytywana, chyba że zmieni się jego zawartość.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

CSKZ musi umożliwiać realizację wyłącznie logicznie pełnych kopii zapasowych systemów
plików. Z zabezpieczanego systemu plików muszą być odczytywane tylko nowe lub
zmienione pliki. Do oferowanych deduplikatorów lub appliance powinny być przesyłane
dane po deduplikacji, jednak każda finalna kopia zapasowa musi być logicznie pełną kopią.
W wewnętrznej strukturze systemu musi być przechowywana informacja o każdej kopii
zapasowej i należących do niej danych (blokach), dzięki czemu odtworzenie jakichkolwiek
danych plikowych musi być pojedynczym zadaniem identycznym z odtworzeniem danych
z pełnej kopii zapasowej.
Wymagana możliwość tworzenia z poziomu GUI (konsoli graficznej) polityk typu Dziadek –
Ojciec – Syn, to znaczy tworzenia polityk w których zdefiniowano:
a) czas przechowywania kopii zapasowych dziennych,
b) czas przechowywania kopii zapasowych tygodniowych,
c) czas przechowywania kopii zapasowych miesięcznych,
d) czas przechowywania kopii zapasowych rocznych.
Wymagana możliwość definiowania w konsoli CSKZ ważności (retencji) danych kopii
zapasowych na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po okresie ważności
kopie zapasowe musza być automatycznie usunięte.
CSKZ musi umożliwiać tworzenie wykluczeń, czyli elementów niepodlegających zadaniu
kopii zapasowej. Wymagana możliwość tworzenia wykluczeń dla dowolnej kombinacji
następujących elementów:
a) wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp3,
b) dla całych katalogów (np.: c:\windows),
c) dla pojedynczych plików.
Konsola zarządzająca CSKZ musi integrować się z Active Directory (AD).
Musi być możliwość przydzielania użytkownikom i grupom Active Directory dostępnych ról
(administrator, monitoring, operator) w CSKZ.
W przypadku systemów:
a) Windows 2008,
b) Windows 2012,
c) Windows 2016
wymagana jest funkcjonalność Bare Metal Restore - automatycznego odtworzenia całego
serwera (system operacyjny + ustawienia systemu operacyjnego + dane).
Funkcjonalność ta powinna być wbudowana w CSKZ.
W przypadku odtwarzania danych poprzez interfejs dostępny na zabezpieczanym
serwerze wymagany mechanizm autentykacji użytkowników spełniający funkcjonalności:
a) mechanizm wbudowany w CSKZ,
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b) mechanizm zintegrowany z usługami katalogowymi,
c) w przypadku wykorzystania Active Directory, użytkownicy będący w domenie nie

muszą się logować do CSKZ w przypadku konieczności:
- odtworzenia danych,
- przeszukania zwartości swoich kopii zapasowych,
- wykonania kopii zapasowej.
42.

Wymaga się, aby CSKZ posiadał możliwość bezpośredniego raportowania o błędach do
serwisu producenta.

43.

CSKZ musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów
wykonywanej bezpośrednio z serwera zarządzającego CSKZ.

44.

CSKZ musi pozwalać na wstrzymanie i wznowienie procesu wykonywania kopii zapasowej.

45.

W przypadku nieudanego zadania kopii zapasowej dla systemu plików (na przykład
zerwanie łączności), CSKZ musi pozwalać na wznowienie zadania kopii zapasowej od
ostatnio poprawnie skopiowanego pliku, katalogu lub punktu kontrolnego.

46.

W przypadku konsoli CSKZ wymagana jest możliwość definiowania ważności danych na
podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata).
Po okresie ważności kopie zapasowe muszą być automatycznie usunięte.

47.

48.

CSKZ musi mieć możliwość odtwarzania pojedynczego serwera Windows bez ponownej
instalacji systemu operacyjnego.
CSKZ musi mieć możliwość odtworzenia plików na docelowy serwer w oddziale z poziomu
centralnej konsoli.
Nie może być wymagane logowanie się na odtwarzany serwer w celu odtworzenia danych
z CSKZ.

49.

Wymagana możliwość odtworzenia danych z poziomu:
a) zabezpieczanego serwera / komputera / bazy danych/ aplikacji,
b) konsoli CSKZ.

Wymagania dotyczące wykonywania kopii zapasowych zdalnych lokalizacji oraz środowisk
wirtualnych:

50.

51.
52.

Zabezpieczane serwery muszą podlegać kopii zapasowej bezpośrednio na dyski
oferowanych deduplikatorów bez pośrednictwa jakichkolwiek innych urządzeń /
serwerów.
Dotyczy to kopii zapasowych lokalnych oraz zdalnych.
CSKZ musi umożliwiać dla sieci lokalnej wykonanie kopii zapasowej:
a) całych obrazów maszyn wirtualnych systemu Vmware vSphere,
b) całych obrazów maszyn wirtualnych systemu Hyper-V.
CSKZ musi umożliwiać transfer danych bezpośrednio ze zdalnych oddziałów do
oferowanych deduplikatorów bez konieczności instalacji jakiegokolwiek sprzętu w
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oddziale. Powyższa funkcjonalność wymagana jest dla następujących typów
danych/kopii zapasowych:
a) pojedyncze pliki,
b) całych systemów plików,
c) baz danych w trakcie ich normalnej pracy.
Wymaga się, aby CSKZ było w pełni konfigurowalne z konsoli znajdującej się w centrali,
w szczególności zadania kopii zapasowych dla serwerów w oddziałach (bazy, pliki), muszą
53.
być konfigurowalne z poziomu centralnej konsoli bez konieczności logowania się na
zabezpieczany serwer.
W celu minimalizacji ilości przesyłanych danych, CSKZ musi mieć możliwość przesyłania
odtwarzanych danych z medium kopii zapasowych do docelowego serwera w postaci
54.
skompresowanej, odtwarzane dane powinny zostać rozkompresowane na docelowym
serwerze przez agenta CSKZ.
CSKZ musi posiadać funkcjonalność podziału danych (plików, baz danych, obrazów
maszyn wirtualnych) na bloki o zmiennej długości. System musi się dopasowywać do
55.
struktury dokumentu zapewniając podział na bloki o różnej długości w ramach
pojedynczego dokumentu w celu polepszenia efektywności deduplikacji.
Podział na bloki musi następować bezpośrednio na zabezpieczanym serwerze.
Wymaga się aby CSKZ przesyłało na oferowane deduplikatory tylko unikalne bloki
56.
nieznajdujące się na tym urządzeniu, w efekcie skracając czas wykonania kopii
zapasowej, obciążenie procesora i zmniejszając ruch w sieci WAN / LAN.
Funkcjonalność deduplikacji nie może wymagać instalacji dodatkowych modułów
57.
programowych po stronie klienckiej lub serwera zarządzającego CSKZ.
Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów do oferowanych deduplikatorów muszą
58.
być kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem minimum 256-bitowym.
CSKZ musi pozwalać na odtwarzanie danych poprzez: wybór odtwarzanych danych,
59.
odtworzenie danych w jednym kroku.
CSKZ musi wspierać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie środowisk Vmware
vSphere 6.5 oraz 6.7.
CSKZ musi umożliwiać w przypadku środowisk Vmware następujące typy kopii
zapasowych:
a) całych maszyn wirtualnych,
b) pojedynczych lub alternatywnie wykluczenie wybranych dysków maszyny
wirtualnej z zadania kopii zapasowej,
c) w trakcie wykonywania kopii zapasowej, odczytowi z systemu dyskowego mają
60.
podlegać tylko zmienione bloki wirtualnych maszyn systemu Vmware
(wymagane wykorzystanie mechanizmu CBT systemu Vmware),
d) obrazów maszyn wirtualnych Vmware nie może wymagać bufora dyskowego na
kopię obrazów maszyn wirtualnych (plików vmdk).
Powyższe metody wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych muszą podlegać
deduplikacji ze zmiennym blokiem przed wysłaniem danych do medium kopii
zapasowych zgodnie z wymaganiami dla deduplikacji powyżej.
Powyższe metody wykonywania kopii zapasowych muszą być wbudowane w CSKZ, nie
powinny wymagać tworzenia skryptów/dodatkowych komend.
Of CSKZ musi pozwalać na szybkie odtworzenie:
a) całych obrazów maszyn wirtualnych,
61.
b) pojedynczych dysków maszyny wirtualnej z kopii zapasowej całej maszyny
wirtualnej.
CSKZ musi umożliwiać uruchomienie maszyn wirtualnych bezpośrednio z oferowanych
62.
deduplikatorów w oparciu o zrealizowaną kopię zapasową, bez konieczności odtwarzania
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tej kopii (tzw. Instant Access) – wymagane formalne wsparcie tej funkcjonalności
zarówno od strony CSKZ jak i oferowanych deduplikatorów.
CSKZ musi mieć możliwość wykonania kopii/odtworzenia w trybie „image backup” (kopia
63.
plików vmdk) maszyn wirtualnych znajdujących się na serwerach Vmware ESX bez
udziału vCenter.
Wymagana skalowalność CSKZ dla środowisk Vmware na poziomie:
a) minimum 2 000 maszyn wirtualnych w ramach pojedynczej instancji CSKZ,
64.
b) minimum 100 maszyn wirtualnych podlegających zadaniom kopii zapasowej w
ciągu godziny w ramach pojedynczej instancji CSKZ.
Administrator (właściciel) danej maszyny wirtualnej Vmware musi mieć możliwość
samodzielnego (bez konieczności kontaktu z administratorem CSKZ, czy tez
65.
administratorem Vmware) odtworzenia pojedynczych plików z dowolnej kopii zapasowej
obrazu jego maszyny wirtualnej.
CSKZ musi zawsze przechowywać pełne kopie zapasowe obrazów maszyn wirtualnych
66.
środowiska Vmware dla każdej wykonanej w przeszłości kopii zapasowej. Każda kopia
obrazu maszyny wirtualnej musi być kopią pełną.
CSKZ musi umożliwiać na tworzenie automatycznych polityk kopii zapasowych dla:
a) folderu,
b) puli zasobów,
c) systemu Vmware.
67.
Oznacza to, że dodanie maszyny wirtualnej do folderu, hosta czy puli zasobów w systemie
Vmware vSphere spowoduje automatyczne wykonywanie kopii zapasowej dodanej
maszyny wirtualnej zgodnie z polityką zdefiniowaną dla folderu hosta, czy puli zasobów
w systemie Vmware.
Wymaga się, aby inicjowanie zadań kopii zapasowej oraz odtwarzanie maszyn
68.
wirtualnych Vmware dostępne było z poziomu graficznego interfejsu, linii komend oraz
przez REST API.
CSKZ powinno umożliwiać dla środowisk Hyper-V wykonywanie kopii zapasowej:
a) pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej ze środka maszyny
wirtualnej Hyper-V.
b) całych maszyn wirtualnych (czyli plików vhd reprezentujących wirtualną
maszynę), takie wykonanie kopii zapasowej nie powinno wymagać bufora
dyskowego na kopię obrazów maszyn wirtualnych (plików vhd).
c. Wykonywanie kopii zapasowej jak w punkcie b) powinno umożliwiać odtworzenie
pojedynczych plików z obrazu maszyny wirtualnej bez konieczności odtworzenia całej
69.
maszyny wirtualnej, funkcjonalność ta powinna być dostępna dla obrazów maszyn
wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows.
c) dopuszcza się wykonywanie snapshotów VSS maszyn wirtualnych i użycie ich w
trakcie kopii zapasowej obrazów maszyn wirtualnych.
d) powyższe metody kopii zapasowych muszą być wbudowane w CSKZ i w pełni
automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend.
e) powyższe metody kopii zapasowych maszyn wirtualnych muszą podlegać
deduplikacji ze zmiennym blokiem w momencie odczytu danych zgodnie z
wymaganiami powyżej.
CSKZ musi zapewniać spójną kopię zapasową Exchange / MSSQL przy kopii zapasowej
70.
obrazów maszyn wirtualnych środowiska Hyper-V.
Wymagana możliwość odtworzenia danych z:
71.
a) zabezpieczanego serwera / komputera,
b) konsoli systemu CSKZ.
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72.

Wymagana możliwość odtworzenia:
a) pojedynczego pliku,
b) zabezpieczanej bazy danych.

Wymagania dotyczące kopii zapasowych baz danych i serwerów aplikacyjnych
CSKZ musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) wykonywanie kopii zapasowych
73.
online następujących baz danych, aplikacji i środowisk:

74.

MS Exchange,
MS SQL Server,
Oracle,
IBM DB2,
Lotus Notes,
SharePoint,
SAP,
Sybase,
VM na VMware vSphere,
Hyper-V.
Kopia zapasowa powyższych baz danych i aplikacji musi podlegać deduplikacji ze
zmiennym blokiem na zabezpieczanym serwerze zgodnie z przedstawionymi
wymaganiami.
W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji wymagana możliwość realizacji kopii
zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (minimum 10 jednoczesnych strumieni).

75.

CSKZ musi mieć możliwość wykonania kopii zapasowej baz danych za pomocą klienta lub
wbudowanych mechanizmów w rozwiązania bazodanowe.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

II. RAPORTOWANIE W CSKZ

L. p.
1.

Opis funkcjonalności
W ramach dostarczonych licencji musi być zapewniona możliwość monitorowania,
raportowania, szczegółowego rozliczania z użycia komponentów CSKZ oraz analizy
błędów dla środowiska kopii zapasowej Zamawiającego.
Wymagana jest możliwość dostarczenia następujących raportów:
a) podsumowanie zadań kopii zapasowych (liczba zadań udanych, nieudanych,
aktywnych, łączny rozmiar danych wykonanych zadań),
b) podsumowanie zadań odtworzeniowych (liczba odtworzeń udanych,
nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar odtworzonych danych),
c) zbiorcze procentowe zestawienie udanych zadań kopii zapasowych z
poszczególnych serwerów,
d) zbiorcze zestawienie zabezpieczanych serwerów które w sposób ciągły (kilka razy
pod rząd) maja problem z realizacją zadań,
e) zestawienie zabezpieczanych systemów plików które w ogóle nie podlegają
zadaniom kopii zapasowych,
f) najmniej wiarygodne zabezpieczane serwery (procent nieudanych zadań),
g) lista najwolniejszych/najszybszych zabezpieczanych serwerów,
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h) poziom SLA (procentowa liczba udanych zadań) w odniesieniu do poziomu
i)
j)
k)
l)
m)

założonego,
liczba danych podlegających zadaniom kopii zapasowych dziennie,
liczba zadań kopii zapasowych dziennie,
zużycie mediów kopii zapasowych i napędów taśmowych,
aktualna konfiguracja CSZK,
wykorzystanie CSZK przez poszczególne działy / grupy użytkowników
(chargeback per cost center).

III. DEDUPLIKATORY - 2 szt.
L. p.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Opis funkcjonalności
Specjalne urządzenia, przeznaczone do składowania oraz odtwarzania danych z kopii
zapasowych. Specjalnie zaprojektowane rozwiązanie do ochrony danych, które oferuje
przechowywanie i deduplikację w jednym urządzeniu. Urządzenie stanowi całość, która
obejmuje sprzęt, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie pokładowe, jest
określone daną nazwą i typem, dla którego producent publikuje parametry dot.
dostępnych funkcjonalności, budowy, skalowalności, wydajności.
Nie dopuszcza się rozwiązania zbudowanego z niezależnych komponentów sprzętowoprogramowych.
Sprzęt i oprogramowanie kopii zapasowych (wyspecyfikowane w części
Oprogramowanie) muszą pochodzić od jednego producenta.
Sprzęt, oprogramowanie systemowe i kopii zapasowych (wyspecyfikowane w części
Oprogramowanie) musi być wspierane przez jednego producenta lub jego
autoryzowanego partnera jednym kanałem komunikacji.
Aktualizacja oprogramowania, wgrywanie poprawek musi uwzględniać aktualizacje
systemu operacyjnego i oprogramowania pokładowego oraz pochodzić od producenta
urządzenia.
Urządzenie musi posiadać wewnętrzną pojemność użyteczną minimum 1PB (po odjęciu
przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na
przechowywanie unikalnych segmentów danych (kopii zapasowych). Urządzenie musi
być przystosowane do montażu w szafie rack 19” i powinno być dostarczone w
pojedynczej szafie RACK nie większej niż 42U.
Urządzenie musi posiadać możliwość jednoczesnego dostępu do wewnętrznej
deduplikowanej pojemności wszystkimi protokołami czyli: CIFS, NFS, OST lub BOOST lub
CATALYST.
Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów
CIFS, NFS, OST lub BOOST lub CATALYST do oferowanej pojemności urządzenia.
Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność (dla
oferowanej konfiguracji) protokołami: NFS co najmniej 24 TB/h (dane podawane przez
producenta) oraz co najmniej 45 TB/h z wykorzystaniem deduplikacji na źródle (dane
podawane przez producenta).
Technologia deduplikacji musi posiadać możliwość wykorzystania algorytmu bazującego
na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie
dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi
dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości.
Proces deduplikacji powinien odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem
danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne
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11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to
każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych.
Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo
kompresowane.
Urządzenie musi obsługiwać deduplikację na źródle (kliencie), na serwerze
pośredniczącym środowiska kopii zapasowych (inline) oraz w urządzeniu (inline) - dane
zapisywane na urządzeniu musza być zdeduplikowane
Oferowane urządzenie musi umożliwiać asynchroniczną replikację/duplikację danych do
drugiego urządzenia. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które
nie znajdują się na docelowym urządzeniu. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w
każdym z trybów:
a) jeden do jednego,
b) wiele do jednego,
c) jeden do wielu.
Replikacja/Duplikacja danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez
oprogramowanie CSKZ musi oferować następujące funkcjonalności:
a) replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału
dodatkowych serwerów,
b) replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w
docelowym urządzeniu,
c) oprogramowanie CSKZ posiada informację o obydwu kopiach zapasowych
znajdujących się w obydwu urządzeniach.
Urządzenie musi wykonywać ciągłą kompleksową weryfikację zdeduplikowanych i
przechowywanych kopii zapasowych.
Dyski z systemem operacyjnym urządzenia muszą być zabezpieczone technologią nie
gorszą niż RAID 1 (lustrzana kopia wolumenu).
Przechowywane kopie zapasowe muszą być zabezpieczone technologią nie gorszą niż
RAID 6 (Odporność na awarię w tym samym czasie dwóch dysków).
Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 dyski hot-spare.
Zarówno węzły obliczeniowe urządzenia jak i półki dyskowe muszą posiadać
nadmiarowe zasilacze i wentylatory.
Zarówno węzły obliczeniowe urządzenia jak i półki dyskowe muszą umożliwiać wymianę
dysków, zasilaczy i wentylatorów w trakcie pracy urządzenia (hot-swap).
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4 porty 1Gb i minimum 4 porty 10Gb
Ethernet SFP+ SR.
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4 porty FC 16Gbps.
Administracja i konfiguracja urządzenia musi być możliwa poprzez przeglądarkę
internetową i poprzez konsolę znakową.
Urządzenia muszą posiadać konsolę zarządzania, która nie wymaga instalacji
dodatkowego oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego.
W celu optymalnego planowania pojemności środowiska kopii zapasowych, konsola
zarządzania musi dostarczać następujące informacje o monitorowanych urządzeniach:
a) zajętość wewnętrznej pojemności (%),
b) ilość obsługiwanych zadań systemu kopii zapasowych,
c) stopień uzyskanego poziomu deduplikacji (%).
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26.

W celu monitorowania i planowania wydajności środowiska kopii zapasowych, konsola
zarządzania musi dostarczać informacje o obciążeniu następujących podzespołów
monitorowanych urządzeń:
a) procesor (%),
b) pamięć RAM (%),
c) odczyt z dysków urządzenia (MB/s),
d) zapis na dyski urządzenia (MB/s),
e) wydajność sieci (Mb/s).

27.

Oprogramowanie pokładowe musi umożliwiać śledzenie i zapisywanie w dzienniku
zdarzeń wszystkich procesów uruchomionych na urządzeniu.

28.

W celu optymalizacji działania i poprawy stanu zabezpieczeń urządzenia, system
operacyjny urządzenia oraz zainstalowane na nim oprogramowanie musi być
utwardzone (hardened) i zoptymalizowane przez jego producenta.
Architektura sprzętowa urządzenia musi być zoptymalizowana na potrzeby rozwiązań
ochrony danych.
Urządzenie musi wspierać szyfrowanie danych.

29.
30.

IV. SERWER ZARZĄDZAJĄCY – 10 szt.
L. p.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków
3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w
szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch
procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

1.

Obudowa

2.

Płyta główna

3.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych.

4.

Procesor

Zainstalowane dwa procesory dwunastordzeniowe min. 2.2GHz klasy
x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający
osiągnięcie wyniku min. 136 punktów w teście SPECrate2017_int_base
dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.

5.

RAM

Min. 64GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno
znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.
Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM.

6.

Zabezpieczenia
Memory Rank Sparing, Memory Mirror.
pamięci RAM

7.

Gniazda PCI

Min. Trzy sloty PCIe Gen 3 w tym dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min.
x8.

8.

Interfejsy
sieciowe

Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
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Dodatkowo jedna karta dwuportowa lub czteroportowa 1GbE, jedna
karta dwuportowa 10GbE Base-T, jedna karta czteroportowa FC 16Gb/s.
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane 3 dyski twarde SAS 12Gb/s o pojemności 600GB i
prędkości 15k rpm.
9.

Dyski twarde

10.

Kontroler RAID

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2Gb nieulotnej pamięci
Cache możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

11.

Wbudowane
porty

min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty Video
(w tym jeden VGA), min. 1 port RS232.

12.

Video

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości
min. 1920x1200.

13.

Wentylatory

Redundantne.

14.

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.

15.

16.

System
Operacyjny

Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla
hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe
nośniki typu flash o pojemności minimum 128GB z możliwością
konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie
nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Zainstalowany system operacyjny:
a) Red Hat RHEL 7 lub 8,
b) LINUX SUSE SLES 11 lub nowszy,
c) Microsoft Windows Server 2012 lub nowszy.
System operacyjny powinien posiadać pełną licencję i wsparcie
producenta na 5 lat.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0.

Bezpieczeństwo Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
a)
b)

17.

Karta
Zarządzania

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty
zarządzającej,
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację
użytkownika,
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
wsparcie dla IPv6,
wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru prądu przez serwer,
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez
konkretny serwer,
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j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

18.

19.

Certyfikaty

Dokumentacja
użytkownika

integracja z Active Directory,
możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
możliwość podłączenia lokalnego,
Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie
które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom
konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby
konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane
dostępowe,
możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB
umieszczone na froncie obudowy,
możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia
oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z
administratorów.

Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Zamawiający wymaga Dokumentacji producenta dla Urządzeń w języku
polskim o ile jest takowa dostępna, w innych przypadkach wymagany
jest Dokumentacja w języku angielskim.

V. BIBLIOTEKA TAŚMOWA WERSJA A – 2 szt.
L.p.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Obudowa

Biblioteka taśmowa dostarczana jako urządzenie wolnostojące.

2.

Napędy
taśmowe

Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w minimum 12 napędów
taśmowych LTO 7 o natywnym interfejsie Fibre Channel, pełnej
wysokości (Full High).
Biblioteka powinna umożliwiać wymianę napędów bez przerywania
pracy (napędy typu „hot swap”).

3.

Wielościeżkow Każdy napęd taśmowy musi być podłączony do oddzielnych sieci SAN
ość
dwoma fizycznymi linkami. Wymagane jest dostarczenie licencji do
obsługi wielu ścieżek po stronie systemu operacyjnego.
Kontrola robota musi być realizowana przez wszystkie ścieżki wszystkich
napędów danej partycji. Wymagane jest dostarczenie licencji do obsługi
robota wieloma ścieżkami po stronie systemu operacyjnego.

4.

Interfejs

Każdy zainstalowany napęd taśmowy musi posiadać podwójny natywny
interfejs Fibre Chanel kompatybilny z portami 8Gb FC.

5.

Zarządzanie

Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania. Musi
być możliwość tworzenia użytkowników lokalnych.
Biblioteka musi udostępniać funkcje monitorowania stanu napędów.
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Biblioteka musi mieć również możliwość zdalnego monitorowania stanu
urządzenia i wychwytywania błędów bezpośrednio przez inżynierów
producenta
za
pomocą
odpowiedniego
oprogramowania,
dostarczonego razem z biblioteką taśmową. Nie jest dopuszczalne
instalowanie żadnych dodatkowych systemów (wirtualnych czy
fizycznych) w celu osiągnięcia tej funkcjonalności.
Biblioteka musi posiadać min. 2 interfejsy 1GbE do zarządzania.
6.

Sloty na taśmy

Biblioteka musi posiadać minimum (fizycznie oraz zalicencjonowanych
do dowolnego użytku) 700 slotów na nośniki taśmowe. Jeśli dostarczone
urządzenie zawiera fabrycznie większą ilość slotów na nośniki niż
wymagana to muszą one być również zalicencjonowane.
Biblioteka musi posiadać możliwość zdefiniowania minimum 30 slotów
typu „mail slot”.

7.

Możliwości
rozbudowy

Biblioteka musi posiadać możliwość rozbudowy, do co najmniej 32
napędów pełnej wysokości (Full Height) oraz 2000 slotów na taśmy (po
rozbudowie biblioteki o kolejne moduły).
Biblioteka musi posiadać możliwość rozbudowy do 100 slotów typu
„mail slot” (po rozbudowie biblioteki o kolejne moduły). Zamawiający
dopuszcza możliwość usuwania całych magazynków w celu realizacji tej
funkcjonalności.
Pomiędzy poszczególnymi modułami biblioteki musi być możliwość
automatycznego przemieszczania nośników z wykorzystaniem robota,
który musi mieć dostęp do wszystkich kieszeni na nośniki.
Liczba robotów może zostać zwiększona do dwóch. Taka para urządzeń
musi pracować w trybie Active – Active.

8.

Montaż

Urządzenie wolnostojące.

9.

Akcesoria

Czytnik kodów kreskowych per każdy robot (gripper).
Panel LCD z możliwością wykonania wszystkich operacji.
Biblioteka musi być dostarczona wraz z dodatkowym zasilaczem
(redundantne zasilanie).
Każdy moduł rozszerzeń musi być dostarczony z redundantnym
zasilaniem.
Min. 2 szt. kabla Ethernet do podłączenia portu zarzadzania do
infrastruktury Zamawiającego (min. 10 metrów).
Min. 24 szt. kabli FC do podłączenia napędów taśmowych (min. 10
metrów).
Liczba kabli C13/C14 adekwatna do ilości zasilaczy dostarczonych wraz z
konfiguracją.

10.

Raportowanie

Biblioteka powinna posiadać możliwość raportowania ad-hoc oraz
zgodnie z harmonogramem:
a)

zużycia/wykorzystania nośników taśmowych,
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b) spójności danych taśm (informacja o błędach),
c) utylizacji napędów taśmowych,
d) informacji nt. zewnętrznej ingerencji (np. wyciągniecie taśmy

między restartem biblioteki).
Musi być możliwość definiowania grup odbiorców dla powyższych
raportów. Funkcjonalność musi być realizowana bezpośrednio przez
oprogramowanie wewnętrzne biblioteki.
11.

Partycjonowani Biblioteka powinna być wykonana w technologii umożliwiającej
e
sprzętowy podział na mniejsze biblioteki „logiczne”, a następnie
podłączane do różnych serwerów, korzystających z różnego
oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji.
Biblioteka musi umożliwiać podział na co najmniej 5 logicznych
partycji.

12.

Konsystencja
danych

Biblioteka musi posiadać możliwość rozbudowy o system sprawdzania
konsystencji danych na nośnikach taśmowych, który działa
transparentnie dla systemu operacyjnego i aplikacji wykorzystującej
bibliotekę. Do realizacji funkcjonalności należy przeznaczyć dedykowany
napęd taśmowy. Funkcjonalność musi być realizowana bezpośrednio
przez oprogramowanie wewnętrzne biblioteki.

13.

Taśmy

Sprzęt powinien być dostarczony wraz z 500 taśmami LTO-7 (wraz z
kompletem naklejek barcode – zakres oznaczeń do ustalenia po
podpisaniu umowy), 20 taśmami LTO7 WORM oraz 30 taśmami
czyszczącymi.

14.

Zaawansowany
import i export
nośników
taśmowych

Biblioteka musi mieć możliwość eksportowania nośników taśmowych do
wcześniej zdefiniowanych obszarów (slotów). Musi być możliwość
stworzenia wielu polityk eksportu. Funkcjonalność musi być realizowana
bezpośrednio przez oprogramowanie wewnętrzne biblioteki.
Biblioteka musi obsługiwać wirtualne sloty I/O (mail slot).

15.

Warunki
zgodności

Oferowane biblioteki muszą zapewniać pełną zgodność z
oprogramowaniem CSKZ do zarządzania kopiami zapasowymi,
przynajmniej w zakresie wykorzystywanych standardów i technologii,
ujęte na listach kompatybilności producenta oprogramowania.
Biblioteki muszą także zapewniać integrację z oferowanymi
deduplikatorami (przynajmniej w zakresie migracji/kopiowania danych).

16.

Inne

Jeśli do jakiejkolwiek wyżej opisanej funkcjonalności lub rozbudowy
fizycznej wymagane jest dostarczenie licencji, to licencja musi być
dostarczona w ramach tego postępowania.

VI. BIBLIOTEKA TAŚMOWA WERSJA B – 2 szt.
L.p.
1.

Parametr
Obudowa

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 4U, wbudowany czytnik
kodów kreskowych, redundantne zasilanie wraz z kablami zasilającymi.
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2.

Napęd

4
x
LTO7
o
natywnym
interfejsie
Fibre
Channel
Biblioteka powinna umożliwiać wymianę napędów bez przerywania pracy
(napędy typu „hot swap”).

3.

Interfejs

Każdy zainstalowany napęd taśmowy musi posiadać natywny interfejs
Fibre Chanel kompatybilny z portami 8Gb FC.

4.

Liczba slotów

Minimum 40, w tym minimum pięć slotów we/wy, jeżeli licencjonowana
jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów.
W komplecie 30 szt. taśm LTO7, 10 x taśma czyszcząca.

5.
Warunki
zgodności

6.
Inne

Oferowane biblioteki muszą zapewniać pełną zgodność z oferowanym
oprogramowaniem do zarządzania kopiami zapasowymi, przynajmniej w
zakresie wykorzystywanych standardów i technologii, ujęte na listach
kompatybilności producenta oprogramowania. Biblioteki muszą także
zapewniać integrację z oferowanymi deduplikatorami (przynajmniej w
zakresie migracji/kopiowania danych).
Wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many),
umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio
długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja).
Wsparcie dla technologii szyfrowania zabezpieczonych danych.

VII. BIBLIOTEKA TAŚMOWA WERSJA C – 4 szt.
L.p.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Obudowa

Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 3U, wbudowany czytnik
kodów kreskowych.

2.

Napęd

2 x LTO7 o natywnym interfejsie Fibre Channel Biblioteka powinna
umożliwiać wymianę napędów bez przerywania pracy (napędy typu „hot
swap”).

3.

Interfejs

Każdy zainstalowany napęd taśmowy musi posiadać natywny interfejs
Fibre Chanel kompatybilny z portami 8Gb FC.

4.

Liczba slotów

Minimum 20, w tym minimum trzy slotów we/wy, jeżeli licencjonowana
jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów.
W komplecie 15 szt. taśm LTO7, 5 x taśma czyszcząca.

5.
Warunki
zgodności

Oferowane biblioteki muszą zapewniać pełną zgodność z oferowanym
oprogramowaniem do zarządzania kopiami zapasowymi, przynajmniej w
zakresie wykorzystywanych standardów i technologii, ujęte na listach
kompatybilności producenta oprogramowania. Biblioteki muszą także
zapewniać integrację z oferowanymi deduplikatorami (przynajmniej w
zakresie migracji/kopiowania danych).
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6.
Inne

Wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many),
umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio
długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja).
Wsparcie dla technologii szyfrowania zabezpieczonych danych.

VIII. WDROŻENIE
L. p.
1.

Zakres Wdrożenia

3.

Instalacja Urządzeń w Lokalizacjach – serwery zarządzające szt. 4, deduplikatory szt. 2,
biblioteki taśmowe szt. 2 typ A.
Instalacja Oprogramowania kopii zapasowych na serwerach zarządzających, o których mowa
w wierszu 1 powyżej oraz o ile to konieczne w istniejącej infrastrukturze.
Konfiguracja oprogramowania zarządzającego CSKZ.

4.

Instalacja i konfiguracja klientów na serwerach, uwzględniając każdy typ klienta.

5.

Testy funkcjonalne i wydajnościowe, uwzględniając każdy typ klienta kopii zapasowych na
wskazanych systemach Zamawiającego, obejmujące kopię zapasową i odtworzenie:
a) systemu plików AIX,
b) systemu plików Windows,
c) systemu plików RHEL,
d) baz danych Oracle – kopia wykonana online,
e) baz danych MySQL – kopia wykonana online,
f) baz danych PostgreSQL – kopia wykonana online,
g) baz danych MongoDB – kopia wykonana online,
h) maszyn wirtualnych VMware (odtworzenie całej maszyny i pojedynczych plików).
Testy disaster recovery według przedstawionego przez Wykonawcę scenariusza,
zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Powykonawczej na warunkach opisanych w
umowie.

2.

6.
7.

8. Warunki świadczenia wsparcia technicznego
1. Oprogramowanie i Urządzenia zostaną objęte 60 - miesięcznym Wsparciem technicznym od
dnia podpisania protokołu końcowego, świadczonym przez producenta, który może być
realizowany również przez autoryzowanego partnera producenta na poniższych zasadach.
2. W razie Awarii, Zamawiający będzie dokonywał Zgłoszeń za pośrednictwem:
a) e-maila;
b) platformy zgłoszeniowej;
c) telefonicznie.
Za chwilę dokonania zgłoszenia Awarii Strony uznają datę i godzinę jego zgłoszenia przez
Zamawiającego, przez jeden z kanałów, o których mowa powyżej. W przypadku Zgłoszenia
przez więcej niż jeden kanał, chwilą dokonania Zgłoszenia będzie najwcześniejsza data
i godzina.
3. Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu
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odbioru dostawy do ostatniej Lokalizacji, a także później przy każdej zmianie tych danych,
wszelkie dane niezbędne do skorzystania przez Zamawiającego ze Wsparcia Technicznego, a
także dane dostępowe do konta w serwisie producenta, umożliwiające samodzielne
pobieranie oprogramowania w ramach posiadanej licencji.
4. W przypadku świadczenia Wsparcia Technicznego przez autoryzowanego partnera producenta
na terenie Polski wymagane jest potwierdzenie kompetencji w zakresie świadczenia usług
serwisowych poprzez minimum 3 certyfikowanych przez producenta inżynierów w serwisie
dedykowanego Urządzenia/Oprogramowania.
5. Wsparcie Techniczne będzie świadczone każdorazowo w miejscu instalacji Urządzeń.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przyjmowania Zgłoszeń – 24h/7;
b) zachowania czasu reakcji – 4 h od momentu Zgłoszenia;
c) usunięcia Awarii – maksymalnie w ciągu 24 h następujących po dokonaniu Zgłoszenia;
d) Wykonawca w ramach Wsparcia Technicznego zapewnia w szczególności lecz nie
wyłącznie:
i. bieżące zarządzanie Zgłoszeniami;
ii. wsparcie techniczne świadczone przez serwis producenta lub przez autoryzowanego
partnera producenta – przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami
i kwalifikacjami, potwierdzonymi certyfikatami wystawionymi przez producenta;
iii. dostęp w zakresie uaktualnień, poprawek, nowych wersji fabrycznie
zainstalowanego Oprogramowania, w tym oprogramowania zainstalowanego w
Urządzeniach (firmware), a także możliwość zgłoszenia zauważanych w nich błędów,
tj. każdego zdarzenia w funkcjonowaniu Oprogramowania niezgodnego z
dokumentacją Oprogramowania, uniemożliwiającego używanie Oprogramowania w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
iv. autoryzowaną przez producenta naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia na
Urządzenie lub części nowe i oryginalne.
e) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o pojawieniu się
uaktualnień, poprawek, nowych wersji fabrycznie zainstalowanego Oprogramowania,
w tym oprogramowania zainstalowanego w Urządzeniach (firmware), w terminie do 7 dni
od dnia ich publikacji.
f) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania Awarii przez wykonanie wszelkich niezbędnych
czynności zmierzających do usunięcia Awarii, w sposób adekwatny do danej Awarii.
g) Usunięcie Awarii potwierdzone zostanie protokołem usunięcia Awarii.
h) Diagnostyka i naprawa dysków twardych oraz nośników danych, które mogą
przechowywać dane Zamawiającego (np. pamięci flash, dyski SSD, moduły pamięci cache)
będą realizowane w miejscu ich używania, bez diagnostyki poza tym miejscem.
Uszkodzone nośniki danych (np. pamięci flash, dyski SSD, moduły pamięci cache)
pozostaną u Zamawiającego.
i) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający wykupienie od
producenta na rzecz Zamawiającego usługi Wsparcia Technicznego.
j) Wsparcie Techniczne będzie świadczone w języku polskim.
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu w ramach świadczenia usług
Wsparcia Technicznego w sposób bezpośredni (fizyczny), dla Urządzeń: biblioteka
taśmowa typ B – 2 szt., biblioteka taśmowa typ C – 4 szt., serwery zarządzające – 6 szt.,
oraz części Oprogramowania gdzie szacowany wolumen danych będzie wynosił około 50
TB.
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l)

Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, oraz pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży.
m) Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części
wymiennych i koszty transportu.
9.

Wymagania pozostałe
1. Wykonawca zagwarantuje poświadczenie producenta Urządzeń o posiadaniu statusu
partnerstwa, w przypadku gdy Wykonawca nie jest producent, których wartościowy udział w
zamówieniu jest najwyższy, z zastrzeżeniem, że jeśli producent stosuje kilka poziomów
partnerstwa, Wykonawca posiada i będzie posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy
nie niższy niż drugi w kolejności poziom partnerstwa licząc od najwyższego poziomu
partnerstwa w hierarchii poziomów partnerstwa stosowanej przez producenta.
2. Wykonawca powinien zagwarantować, że osoby biorące udział w realizacji tego zamówienia
będą również posiadały aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru
Karnego oraz że zostaną zobowiązani przez Wykonawcę do przestrzegania wewnętrznych
regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie budynków oraz pomieszczeń, w których
wykonywane będą prace.
3. Przedmiot zamówienia nie może naruszać bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu
bezpieczeństwa państwa, mając na względzie m.in. fakt, że Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt.
7 Ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.),
dalej: „Ustawa” należy do Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest
zgodnie z art. 3 Ustawy, zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym
zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez
osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do
świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów. Tym samym, przedmiot
zamówienia musi być zgodna z celem Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i przepisami
Ustawy oraz nie zagrażać cyberbezpieczeństwu, bezpieczeństwu publicznemu lub istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa.
4. Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do dalszej
odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, rejestracyjne, subskrypcyjne, itp. muszą być
wystawione na docelowego użytkownika jakim będzie Minister Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
00-060 Warszawa.

10. Pozostałe wymagania zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy, które zawarte są w
rozdziale III SIWZ.
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