Opis przedmiot zamówienia
1. Nazwa zamówienia
Dostawa systemu backupu wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznym.
2. Kody CPV
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48820000-2 - Serwery
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3. Definicje
Na potrzeby niniejszego dokumentu, definicjom nadaje się następujące znaczenie:
Lp.

Termin

Definicja

Awaria

Nieprawidłowe działanie Urządzeń lub Oprogramowania,
w szczególności brak możliwości używania Urządzeń lub
Oprogramowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
z Dokumentacją lub Dokumentacją Powykonawczą.

2.

System Backupu

System służący do wykonywania kopii zapasowych w sposób
scentralizowany, obejmujący Urządzenia i Oprogramowanie,
które stanowią integralne rozwiązanie.

3.

Dni robocze

Dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od
pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentacja

Wszelkie dokumenty i instrukcje dołączane przez producenta
Urządzeń i Oprogramowania, w szczególności mogą to być
instrukcje/dokumenty montażu Urządzeń, obsługi i eksploatacji
Urządzeń i ich konserwacji.

Dokumentacja
Powykonawcza

Dokumentacja wykonana z dostawy i Wdrożenia Systemu
Backupu, obejmująca w szczególności wykaz wszystkich
Urządzeń i modułów, połączeń, wykonanych prac w zakresie
wdrożenia Systemu Backupu oraz zawierająca techniczny opis
konfiguracji Systemu Backupu, wszystkich jego elementów
sprzętowych oraz procedury administracyjne, utrzymaniowe i
disaster recovery.

Wdrożenie

Prace świadczone przez Wykonawcę, obejmujące instalację,
konfigurację, przeprowadzenie testów, których efektem jest
działający System Backupu. Szczegółowy opis Wdrożenia zawarty
jest w niniejszym OPZ.

1.

4.

5.

6.
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7.

Wsparcie techniczne

Usługa szczegółowo opisana w niniejszym OPZ, obejmująca
również serwis i gwarancję na Urządzenia i Oprogramowanie.
Następujące Urządzenia będące przedmiotem dostawy:
a) serwery zarządzające
b) deduplikatory

8.

Urządzenia

c) biblioteki taśmowe
które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
wraz z wyposażeniem, komponentami, akcesoriami, elementami
zapewniającymi właściwą instalację i używanie zgodnie z
przeznaczeniem.

9.

Oprogramowanie

Całość lub dowolny element dostarczanego oprogramowania
szczegółowo opisanego w niniejszym OPZ.

10.

OPZ

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

11.

Lokalizacje

Dwa miejsca zlokalizowane w granicach miasta stołecznego
Warszawa, do których ma nastąpić dostawa Systemu Backupu
(dokładne Lokalizacje zostaną wskazane przez Zmawiającego po
zawarciu umowy).

12.

Zgłoszenie

Poinformowanie Wykonawcy
wystąpieniu Awarii.

13.

Instruktaż

Oznacza instruktaż o zakresie opisanym w pkt 10 OPZ.

przez

Zamawiającego

W każdym przypadku, bez względu na wielkość liter, ile razy zostaną w niniejszym dokumencie użyte
sformułowania z powyższej tabeli, należy je rozumieć w zdefiniowany powyżej sposób.
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
4.1. dostawa Systemu Backupu w zakresie Urządzeń i Oprogramowania wraz z przeprowadzeniem
Instruktażu;
4.2. wdrożenie Systemu Backupu;
4.3. wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;
4.4. udzielenie przez Wykonawcę Wsparcia technicznego.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
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5.1. Dostawa Systemu Backupu w zakresie Urządzeń i Oprogramowania do Lokalizacji zostanie
zrealizowana w terminie do 151 Dni Roboczych 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 2 Dni Robocze
przed tym terminem;
5.2.

Szczegółowy harmonogram Wdrożenia wraz z propozycją scenariuszy testowych Wykonawca
przedstawi w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania umowy. W celu uniknięcia
wszelkich wątpliwości Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo przedstawienia własnych
scenariuszy testowych.

5.3.

Wdrożenie Systemu Backupu i wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zostanie zrealizowane
w terminie do 5 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;

5.5.

Instruktaż zostanie przeprowadzony w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy.
6. Wymagania w zakresie Oprogramowania

6.1. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą Vmware w wersji 5.5 i nowszą.
6.2. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz
pojedynczymi hostami.
6.3. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual
Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.
6.4. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy
serwerowej i dyskowej.
6.5. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: pełny, pełny
syntetyczny, przyrostowy.
6.6. Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości
archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek
funkcjonalności wymienionych w OPZ. .
6.7. Jeśli oprogramowanie wykorzystuje centralną bazę bloków deduplikacyjnych to utrata bazy nie
może prowadzić do utraty możliwości odzyskania kopii zapasowych.
6.8. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu
backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.
6.9. Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful
API.
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6.10. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego
odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.
6.11. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików
wyjściowych procesu backupu jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może
skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionych w OPZ. i.
6.12. Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu
instancji konsoli administracyjnych.
6.13. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych bloków minimalnie
dla wspieranych środowisk vSphere.
6.14. 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.
6.15.

Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN .

6.16. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem
wirtualnych maszyn.
6.17.

Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son).

6.18. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST. Funkcjonalność powinna
wspierać łącze sieciowe lub FC.
6.19. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy).
Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
6.20. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych
maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy
hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii
zapasowych jako źródła replikacji.
6.21. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych
wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być
możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w
ramach ustalonego parametru RPO.
6.22.

Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik.

6.23. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych
maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding).
6.24. Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu
(sieć, hot-add, LAN Free-SAN).
6.25. Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych
bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu
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przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być
oferowana dla środowisk VMware.
6.26. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji
i dysków.
6.27. 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.
6.28. Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny
wirtualnej poprzez sieć.
6.29. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów
plików:
a) Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS.
b) BSD: UFS, UFS2
c) Solaris: ZFS, UFS
d) Mac: HFS, HFS+
e) Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS
f)

Novell OES: NSS

6.30. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows
Storage Spaces.
6.31. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak
konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł.
6.32. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Active Directory do oryginalnego
środowiska.
6.33. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych
(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").
6.34.

Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska.

6.35.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych.

6.36. Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia
bazy do oryginalnego środowiska.
6.37. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i
nowszych.
6.38. Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn
Sharepoint.
6.39. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją
odtwarzanie point-in-time.
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6.40. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez
Oracle RMAN.
6.41. Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT"
oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.
7. Wymagania w zakresie Oprogramowania do monitoringu
7.1. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewnić możliwość monitorowania i raportowania
środowiska wirtualnego i backupowego bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich.
7.2. Oprogramowanie do monitoringu musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5 i
nowszą
7.3. Oprogramowanie do monitoringu musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych
maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn.
7.4. Oprogramowanie do monitoringu musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter
Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk.
7.5. Oprogramowanie do monitoringu musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz
z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora.
7.6. Oprogramowanie do monitoringu musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą
problemy z predefiniowanych alarmów.
7.7. Oprogramowanie do monitoringu musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na
której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna.
7.8. Oprogramowanie do monitoringu musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów
backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych oraz replikacji.
7.9. Oprogramowanie do monitoringu musi być systemem bez agentowym. Nie dopuszcza się
możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach.
7.10. Oprogramowanie do monitoringu musi posiadać predefiniowane szablony raportów z
możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych.
7.11. Oprogramowanie do monitoringu musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego
zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak
również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.
7.12. Oprogramowanie do monitoringu musi mieć możliwość generowania personalizowanych
raportów.
8. Wymagania w zakresie warstwy Deduplikatorów
W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć minimum dwa deduplikatory znajdujące się w
Lokalizacjach.
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Kopia lokalna składowana będzie na Backup Appliance (Deduplikator) położonym w ośrodku lokalnym
w stosunku do położenia źródła danych i replikowana do zdalnego ośrodka. Za replikację powinna
odpowiadać warstwa sprzętowa.
Każdy ośrodek danych wyposażony w fizyczny Backup Appliance (Deduplikator) do lokalnego
składowania kopii. Replikacja kopii do ośrodka zdalnego.
Wymagania w zakresie Urządzeń
Cecha

Wymagania minimalne

Typ obudowy

Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafach rack 19”.

Przestrzeń dyskowa

Urządzenie musi oferować minimum 385 TiB przestrzeni użytkowej dla
danych (bez deduplikacji).
Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia
muszą być chronione za pomocą technologii RAID-6.
Urządzenie musi posiadać zapasowe dyski spare, które będą
automatycznie włączane do grup RAID w przypadku awarii jednego z
dysków produkcyjnych. Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 dysk
hot-spare na każde 18 dysków produkcyjnych.

Urządzenie musi weryfikować ewentualne przekłamanie danych w
wyniku działań systemu plików / mechanizmów RAID
Bezpieczeństwo danych zaimplementowanych w urządzeniu. Wymaga się, aby urządzenie
sprawdzało sumy kontrolne zapisywanych fragmentów danych po
przejściu danych przez system plików / mechanizmy RAID. Urządzenie
musi automatycznie rozpoznawać i naprawiać błędy w locie.
Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne usuwanie danych zgodnie z
standardem NIST SP 800-88 poprzez mechanizm wielokrotnego
nadpisania przeterminowanych danych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Możliwość rozbudowy

Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę pojemności użytkowej dla
danych (bez deduplikacji) do co najmniej 770 TiB. Rozbudowa
pojemności nie może wymuszać rozbudowy lub wymiany kontrolerów
urządzenia – rozbudowa musi odbywać się jedynie poprzez instalację
nowych dysków i/lub półek dyskowych.
Urządzenie musi posiadać minimum:

Interfejsy do hostów



4 porty Ethernet 1 Gb/s z możliwością obsługi każdym portem
Ethernet protokołów CIFS i NFS oraz deduplikacji na źródle,
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2 porty FC 16 Gb/s z możliwością obsługi każdym portem FC
protokołów VTL oraz deduplikacji na źródle,

2 porty Ethernet 10 Gb/s SFP z możliwością obsługi każdym portem
Ethernet protokołów CIFS i NFS oraz deduplikacji na źródle.

Wydajność

Urządzenie musi osiągać w maksymalnej konfiguracji zagregowaną
wydajność backupu protokołami CIFS / NFS / VTL co najmniej 22 TB/h
(dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 41 TB/h z
wykorzystaniem deduplikacji na źródle (dane podawane przez
producenta), a także zagregowaną wydajność odtwarzania protokołami
CIFS / NFS / VTL co najmniej 22 TB/h (dane podawane przez
producenta).
Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie
przybywania kolejnych danych.
Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 500
strumieni (zapis danych, odczyt danych, replikacja danych).
Urządzenie musi umożliwiać jednoczesny dostęp do całej pojemności
urządzenia wszystkimi poniższymi protokołami:
-

CIFS, NFS i deduplikacja na źródle (OST/Boost/Catalyst) dla
interfejsów Ethernet,

-

VTL i deduplikacja na źródle (OST/Boost/Catalyst) dla
interfejsów FC.

Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów deduplikacji dla
Sposób udostępniania
danych otrzymywanych wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL,
zasobów
deduplikacja na źródle) przechowywanych w obrębie urządzenia.
Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji napędów
taśmowych LTO oraz emulacji bibliotek taśmowych. Urządzenie musi
umożliwiać przyporządkowanie do pojedynczej biblioteki taśmowej
minimum 500 napędów oraz 10 000 slotów na taśmy.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

Partycjonowanie

Urządzenie musi umożliwiać podział na minimum 60 partycji logicznych
w taki sposób, aby każdy z podłączonych systemów backupowych mógł
pracować na osobnym urządzeniu logicznym. Jeżeli do obsługi
powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy
je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

Deduplikacja danych

Urządzenie musi deduplikować dane inline przed zapisem na nośnik
dyskowy. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm
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bazujący 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 musi odbywać się inline – w pamięci urządzenia,
przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Rozwiązanie nie może w
żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora
na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej).
Wszystkie unikalne, zdeduplikowane bloki przed zapisaniem na dysk
muszą być kompresowane.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Replikacja danych

Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia.
Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane
muszą być tylko te fragmenty danych (bloki), które nie znajdują się na
docelowym urządzeniu.
W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie
musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych,
przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji
tymi samymi portami.
Musi istnieć możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji
między dwoma urządzeniami.
Zarządzanie całym procesem kopiowania danych oraz wszystkimi
kopiami musi być możliwy z poziomu oprogramowania backupowego.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

Szyfrowanie danych

Urządzenie
musi
mieć
zaimplementowaną
funkcjonalność
wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych AES-256 realizowaną
na poziomie urządzenia przy pomocy certyfikowanego algorytmu
zgodnego ze standardem FIPS 140-2 Level 1 lub równoważny. Jeżeli do
obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje,
dostarczenie ich nie jest aktualnie wymagane.
Równoważność: równoważności dla normy FIPS 140-2 level 1 i
uzna za normę równoważną opisywanej, normę która:
1. Definiuje szczegółowe wymagania bezpieczeństwa na moduły
szyfrujące,
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2. Została wydane przez NIST (ang. National Institute of Standards
and Technology) lub została wydana przez podmiot prawa
publicznego, powołany przez co najmniej jedno z Państw
Członkowskich Unii Europejskiej lub NATO, do definiowania
standardów bezpieczeństwa przetwarzania informacji,
3. Opisuje warunki zmian certyfikowanego rozwiązania, które
wymagają powtórnej certyfikacji,
4. Została wskazana w obowiązującym na dzień składania ofert
przepisie prawa powszechnie obowiązującego, na terenie
Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub NATO, jako
norma wymagana dla rozwiązań służących do realizowania
zadań związanych z informatyzacją działalności państwa.

Usuwanie
przeterminowanych
danych

Kompatybilność

Redundancja

Dodatkowe wymagania

Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki
danych nienależące do backupów o aktualnej retencji) w procesie
czyszczenia.
Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może
uniemożliwiać pracy procesów backupu i odtwarzania danych.
Urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta
urządzenia) co najmniej następujące aplikacje backupujące
bezpośrednio na oferowane urządzenie: Veeam, Commvault, Veritas
NetBackup, Micro Focus Data Protector, IBM Spectrum Protect,
Microsoft SQL, Oracle RMAN i SAP HANA.
W przypadku przyjmowania backupów od aplikacji: Veeam,
Commvault, Veritas NetBackup, Micro Focus Data Protector, Microsoft
SQL, Oracle RMAN i SAP HANA urządzenie musi umożliwiać
deduplikację na źródle i przesłanie tylko nowych, unikalnych bloków
danych poprzez sieć FC i Ethernet.
Redundantne zasilacze i wentylatory.

Wszystkie opisane funkcje urządzenia mają być dostępne w urządzeniu
na dzień składania ofert.
Pięcioletnia standardowa gwarancja producenta.

Gwarancja producenta

W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo w szczególności do
naprawy, otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji
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oprogramowania dostarczonego wraz z
oprogramowania wewnętrznego urządzenia.

urządzeniem

oraz

Gwarancja musi być realizowana przez producenta urządzenia w języku
polskim.
Wymagania w zakresie warstwy taśm archiwizacyjnych
Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył bibliotekę taśmową do Lokalizacji zgodnie z poniższymi
wymaganiami.
Opis

Minimalne wymagania

Obudowa

Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” z max.
3U wysokości.
Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 40 slotów
na taśmy magnetyczne w tym pięć „Mail Slot”.
Możliwość rozbudowy biblioteki do co najmniej 280 slotów na taśmy
magnetyczne oraz do co najmniej 21 napędów LTO.

Napęd taśmowy

Sloty na taśmy

Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w dwa napędy LTO Ultrium8 FC o wydajności co najmniej 300MB/s oraz pojemności pojedynczej
taśmy co najmniej 12TB – parametry podane bez kompresji danych.
Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm
dostosowujący automatycznie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej
płynnie do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w
zakresie co najmniej 100—300 MB/s.
Biblioteka musi posiadać minimum (fizycznie oraz zalicencjonowanych
do dowolnego użytku) 100 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 2 slotów
typu „mail slot”.

Taśmy LTO

a) Wraz z biblioteką należy dostarczyć 60 szt. taśm LTO-8 RW z kodami
kreskowymi
b) Wraz z biblioteką należy dostarczyć 2 szt. Taśmy czyszczącej

Partycjonowanie

Możliwość podziału biblioteki na min. 21 partycji sprzętowych (przy
maksymalnej konfiguracji).

MTBF

a) Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosić co najmniej
120 000 godzin.
b) Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosić co najmniej
1 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”.
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Zarządzenie

Biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za
pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zasilanie

Oferowana biblioteka musi posiadać redundantne zasilacze i musi
umożliwiać wymianę napędów LTO oraz zasilaczy w trybie hot-swap.

Szyfrowanie

Oferowane napędy LTO Ultrium-8 FC muszą zapewniać obsługę taśm
typu WORM i sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES 256bit.

Dodatkowe
oprogramowanie

Oferowana biblioteka musi być wyposażona w oprogramowanie
umożliwiające aktywne monitorowanie oraz analizę wydajności,
utylizację stanu napędów taśmowych i nośników. Dodatkowo
oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie oraz zarządzanie
wieloma bibliotekami z poziomu jednej konsoli. Jeśli powyższe
funkcjonalności wymagają dodatkowych licencji, należy je dostarczyć
wraz z urządzeniem.
Oferowana biblioteka musi być wyposażona w oprogramowanie
skanujące i weryfikujące poprawność zapisanych na nośnikach danych.
Jeśli powyższa funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, należy ją
dostarczyć wraz z urządzeniem dla min. 100 taśm LTO.

Kabel

Do urządzenia należy dostarczyć min. 4 kable połączeniowe FC LC-LC
OM4 o długości min. 5 m.

Współpraca z
oprogramowaniem

Biblioteka wspierać oprogramowanie kopii zapasowych min.:
- Arcserve Backup
- Archiware P5
- BridgeHead HDM Suite
- Commvault
- Dell EMC NetWorker
- IBM Spectrum Protect (TSM)
- Micro Focus Data Protector
- Microsoft System Center DPM
- NovaStor Datacenter
- Oracle Secure Backup
- QStar Archive Storage Manager
- Retrospect
- SEP sesam
- TOLIS BRU Server / Producer's Edition
- Ultrabac Software3
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- Veeam Backup
- Veritas Backup Exec / NetBackup
- VSI OpenVMS ABS/MRU backup app
- XenData Archive Series
Instalacja

Instalacja i uruchomienie oferowanej biblioteki we wskazanej przez
Zamawiającego Lokalizacji.

Gwarancja producenta

a) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z
autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować
model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń:
odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
b) Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie
pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji
producenta.
c) Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być
produktami producenta urządzeń lub być przez niego
certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład
oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą
być objęte gwarancją producenta.
d) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu
jak i jego producenta.
e) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet
standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub
angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.
f)

Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio
przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta
podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu
producenta (tzw. autoryzacja serwisowa).

g) Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego
nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom.
h) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w
oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich
otwierania.
i)

Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny muszą być składnikami
oferowanych urządzeń oraz muszą być przypisane do urządzenia na
etapie jego produkcji.
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j)

Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i
pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na
stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.

k) Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 60
miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu
gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji
najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.
l)

Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i
uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu
internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania
układowego urządzeń i ich komponentów.

9. Wdrożenie
9.1. Wykonawca przeprowadzi kompletne Wdrożenie całego rozwiązania, w ramach którego należy
przeprowadzić w szczególności:
a) fizyczną instalację wszystkich Urządzeń, niezbędną ich aktualizację do rekomendowanych
wersji firmware, zapewniającą stabilna pracę całego rozwiązania;
b) integrację z istniejącym środowiskiem produkcyjnym, którego opis znajduje się poniżej.
c) przygotowanie polityki backupu i jej zastosowanie w nowo powstałym rozwiązaniu.
9.2. W ramach Wdrożenia należy dostarczyć komplet niezbędnego okablowania wymaganego do
poprawnego uruchomienie środowiska backupu. Rozwiązanie będzie zainstalowane w
istniejących szafach RACK w Lokalizacjach.
9.3. Kompletna instalacja oprogramowania backupu na dostarczonych 2 nowych serwerach,
wyposażonych w minimum: 2 procesory 8 rdzeniowe, 128GB RAM, 4porty 32Gb FC SFP+, 4 porty
10Gb SFP+, licencje na system operacyjnym z 5 letnim wsparciem.
9.4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie wkładki światłowodowe lub urządzenie,
zgodne z zaproponowanym rozwiązaniem i pozwalające na podłączenie dostarczonego
rozwiązania do infrastruktury sieciowej Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją urządzeń z
zachowaniem ich maksymalnych przepustowości.
9.5. Wymagane jest przygotowanie w ramach Dokumentacji Powykonawczej opisu prac
zawierającego minimum:
a) opis logiczny rozwiązania i mechanizmy w nim działające;
b) opis tabelaryczny połączeń i schematy topologii
c) opis polityki backupu i procesu odtworzenie dla min. maszyny wirtualnej i pojedynczego pliku.
9.6. Środowisko zamawiającego:
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Środowisko

Ilość Core

Ilość procesorów

PDC

412

16

SDC

280

16

TDC

36

8

10. Instruktaż
10.1.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia Instruktażu dla 3 osób, w terminie trzech
miesięcy od zawarcia umowy.
10.2.
Instruktaż musi być zrealizowany w wymiarze co najmniej 3 dni po minimum 8 godzin
zegarowych każdego dnia dla maksymalnie 3 osób i obejmować m.in. poniższy zakres:
10.2.1 opisu produktu i jego komponentów,
10.2.2 aktualizacji systemu backupu,
10.2.3 dodawania nowych serwerów,
10.2.4 tworzenia nowych zadań backupowych,
10.2.5 dodawania nowych repozytoriów,
10.2.6 replikacji,
10.2.7 kopiowania backupów,
10.2.8 odtwarzania maszyn z backupu,
10.2.9 korzystania z biblioteki taśmowej przez system,
10.2.10 deduplikacji,
10.2.11 monitoringu środowiska backupu,
10.2.12 raportowania,
10.2.13 rozwiązywania problemów związanych z systemem z ang. Troubleshooting,
10.2.14 sesji pytań i odpowiedzi.
10.3 Wykonawca zapewni możliwość aktywnego udziału uczestników w trakcie Instruktażu.
10.4 Instruktaż powinien zostać przeprowadzony w lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę na
terenie m.st Warszawy. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie Instruktażu w formie on-line.
10.5

Instruktaż może być przeprowadzone na dostarczonym rozwiązaniu.

10.6 Instruktaż zostanie przeprowadzony w języku polskim.
10.7 Wraz z dostawą Systemu Backup w zakresie Urządzeń i Oprogramowania Wykonawca dostarczy
listę co najmniej 3 różnych terminów Instruktażu, z zastrzeżeniem pkt 10.1. powyżej. Instruktaż
może zostać przeprowadzony po wdrożeniu Systemu Backup oraz przekazaniu Dokumentacji
Powykonawczej.
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10.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania terminu Instruktażu innego niż zaproponowane
przez Wykonawcę, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu
Instruktażu. Zamawiający dokona wyboru terminu Instruktażu oraz wskaże uczestników
szkolenia.
10.9

Strony podpiszą w ciągu 3 Dni Roboczych od zakończenia Instruktażu protokół odbioru
instruktażu.

11. Warunki świadczenia wsparcia technicznego
11.1.
Oprogramowanie i Urządzenia zostaną objęte 60 - miesięcznym Wsparciem
technicznym od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy Systemu
Backup do ostatniej z Lokalizacji, świadczonym przez producenta, które może być realizowany
również przez autoryzowanego partnera producenta na poniższych zasadach.
11.2.
W razie Awarii, Zamawiający będzie dokonywał Zgłoszeń za pośrednictwem jednego z
kanałów:
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
11.3.
Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania
protokołu 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.
11.4.

Wsparcie Techniczne będzie świadczone każdorazowo w miejscu instalacji Urządzeń.

11.5.

Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przyjmowania Zgłoszeń – 24h/7;
b) zachowania czasu reakcji – 6 h od momentu Zgłoszenia;
c) usunięcia Awarii – maksymalnie w ciągu 12 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;
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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 10 Dni
Roboczych 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 o producenta
na rzecz Zamawiającego usługi Wsparcia Technicznego.
j) Wsparcie Techniczne będzie świadczone w języku polskim.
k) 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.
12. Wymagania pozostałe
12.1. Wykonawca zagwarantuje poświadczenie producenta Urządzeń o posiadaniu statusu
partnerstwa, w przypadku gdy Wykonawcą 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.
12.2. 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.
12.3. Przedmiot zamówienia nie może naruszać bezpieczeństwa publicznego lub istotnego
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interesu bezpieczeństwa państwa, mając na względzie m.in. fakt, że Zamawiający zgodnie z
art. 4 pkt. 7 Ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 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.
Pozostałe wymagania zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy, które zawarte są
w rozdziale III SWZ.
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