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Załącznik nr 2.1 do SIWZ – specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

1.1 Wykaz parametrów 

1.1.1 Wymagania ogólne 

Wymaganie Opis Potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

Globalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. TAK/NIE* 

Producent Wszystkie oferowane serwery muszą pochodzić od jednego producenta.  TAK/NIE* 

Normy Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 lub normą 
równoważną oraz ISO 14001:2004 lub normą równoważną. 

TAK/NIE* (podać) 

Oznakowanie Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki 
sposób, aby możliwa była identyfikacja. 

TAK/NIE* 

Dokumentacja Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej 
dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku 
polskim lub angielskim. 

TAK/NIE* 

Certyfikaty Wszystkie serwery muszą posiadać oznakowanie CE produktu lub spełniać normy 
równoważne. 

TAK/NIE* 

Współpraca z siecią 
energetyczną 

Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o 
parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz. 

TAK/NIE* 

Licencje Licencje na oprogramowanie systemowe i wirtualizacyjne muszą zawierać 
wsparcie na okres analogiczny z okresem gwarancji.  

TAK/NIE* 

Serwis gwarancyjny Serwis gwarancyjny dla serwerów kasetowych realizowany poprzez producenta 
lub autoryzowany serwis producenta. 

TAK/NIE* 
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1.1.2 Serwery kasetowe 

Rozbudowa infrastruktury zainstalowanej u Zamawiaj ącego o dodatkowe cztery (4) serwery kasetowe: 

Serwery zostaną zainstalowane u Zamawiającego w obudowie typu blade Lenovo Flex Enterprise Chasis PN: 8721HC2 SN: S40PA6R. 

 

Minimalne wymagania w zakresie serwerów kasetowych:  

 

Nazwa elementu, 
parametru lub cechy 

Opis wymaga ń Potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

Liczba sztuk 4  

Obudowa Serwer instalowany w obudowie serwerów kasetowych zainstalowanej u 
Zamawiającego: Lenovo Flex Enterprise Chassis PN: 8721-HC2 SN: S40PA6R. 

TAK/NIE* 

Procesor Architektura x86, wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym 
serwerze powinien wynosić co najmniej 699 punktów w SPECint_2006 Rate 
Baseline, publikowanych przez SPEC.org 
(http://spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) dla układu dwuprocesorowego.  

TAK/NIE* (podać) 

Pamięć cache Minimum 11 MB pamięci cache na układ procesorowy katalogowy pobór mocy 
nie większy niż 85W na każdy procesor. 

TAK/NIE* (podać) 

Liczba układów 
procesorowych w każdym 
serwerze / rdzeni 

Min. 2 układy. 
Min. 8 rdzeni na układ. 
Zainstalowane dwa procesory. 

TAK/NIE* (podać) 

Pamięć RAM  Min. 384 GB RAM zainstalowanej w każdym serwerze.  
Kości o częstotliwości 2666 MHz 
Możliwość rozbudowy do 1.5TB RAM. 

TAK/NIE* (podać) 

Dyski twarde Zainstalowane minimum 2 dyski o pojemności 300GB 10k 12Gbs SAS. 
Obsługa dysków SED (self-encrypting drive). 
Kontroler RAID na płycie głównej z możliwością konfiguracji RAID 1, 0.  

TAK/NIE* (podać) 

Interfejs FC Min. 2 porty o prędkości 16Gb FC. TAK/NIE* (podać) 
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Interfejsy sieciowe Min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet. 
Karty muszą mieć możliwość zapewnienia sprzętowego wsparcia TCP/IP 
Offload Engine (TOE enabled) iSCSI oraz FCoE. 
Możliwość podziału pasma każdego portu na 4 porty wirtualne. 
Wymagana funkcjonalność RDMA, nvgre, vxlan. 

TAK/NIE* (podać) 

Interfejsy USB Serwer musi posiadać minimum jeden zewnętrzny port USB 3.0. TAK/NIE*  

Wspierane systemy 
operacyjne  

SUSE LINUX Enterprise Server 11  
SUSE LINUX Enterprise Server 12 
Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition 
Red Hat Enterprise Linux 7 
VMware vSphere 5.5 (ESXi), 6.0 (ESXi), 6.5 (ESXi) 

TAK/NIE* (podać) 

Zarządzanie Serwer zawiera zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy), który 
łączy się z modułem zarządzania w chassis. Połączenie takie musi zapewnić 
funkcje kontroli, monitorowania, oraz funkcje ostrzegania przed awarią. Jeżeli 
któryś z komponentów serwera ulegnie awarii, diody na płycie głównej powinny 
zostać włączone w celu zdiagnozowania problemu. Błąd musi zostać 
zarejestrowany w dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany o problemie. 
Możliwość zdalnego dostępu do serwera poprzez protokoły: Intelligent Platform 
Management Interface (IPMI) Version 2.0, Simple Network Management 
Protocol (SNMP) Version 3, Common Information Model (CIM). Możliwość 
mapowania napędu CD/DVD/FDD/USB i obrazów ISO. 
Funkcjonalność przewidywania awarii poprzez monitoring odchyleń od normy 
działania komponentów takich jak: procesory, pamięć, dyski. 

TAK/NIE* (podać) 

Gwarancja 36 miesięcy wsparcia. Gwarantowany czas naprawy 24 godziny. TAK/NIE* (podać) 

 

1.1.3 Macierz dyskowa 

Zamawiający oczekuje dostawy 1 szt. macierzy o parametrach opisanych w poniższej tabeli, która natywnie tzn. bez używania dodatkowych 
narzędzi (wirtualizatorów) oraz oprogramowania firm trzecich umożliwi zestawienie z posiadaną i zainstalowaną u Zamawiającego macierzą IBM 
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Storwize V5030 PN: 2078-324 SN: 7813L24 środowiska stanowiącego klaster niezawodnościowy, w taki sposób aby dane były synchronizowane 
automatycznie pomiędzy dwiema macierzami (stanowiącymi węzły klastra). W przypadku awarii którejkolwiek z macierzy wchodzących w skład 
klastra obsługa ruchu I/O hostów podłączonych do klastra musi być kontynuowana przez macierz z zachowaniem spójności danych.  

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

Obudowa Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19" nie 
będącej przedmiotem zamówienia.  
Rozmiar jednostek sterujących macierzą jak i polek rozszerzeń, nie może 
przekraczać 2U. 
Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo.  
Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe umożliwiające instalację: 
-12 dysków o rozmiarze 3,5’’ na maksymalnej wysokości 2U; 
-24 dysków o rozmiarze 2,5’’ na maksymalnej wysokości 2U. 

TAK/NIE*  

Kontrolery Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące w trybie active-active.  
W przypadku wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć 
obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz.  

TAK/NIE*  

Dostępne porty Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: 
a. 8 portów 16Gb FC; 
b. 4 porty 1Gb Eth. 

TAK/NIE* (podać) 

Cache Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 8 GB pamięci cache 
zabezpieczonej mechanizmem mirroringu.  
Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku 
zaniku zasilania.  

TAK/NIE* (podać) 

Dyski  Macierz musi obsługiwać dyski twarde typu NL-SAS, SAS i SSD oraz 
umożliwiać instalację różnych typów dysków w ramach jednej półki dyskowej.  
Macierz musi być wyposażona w minimum 12 dysków 1.2TB SAS 10k hot-plug. 
Macierz musi umożliwiać obsługę minimum 240 dysków SFF. 

TAK/NIE* (podać) 

Funkcjonalność Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,5,6,10 oraz RAID5 oraz RAID6 
dystrybuowany z obsługą do 128 dysków w grupie raid. 
 

TAK/NIE* (podać) 
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Macierz musi posiadać oprogramowanie pozwalające na integrację z: - Vmware 
vCenter - provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter, VMware VASA, 
VMware Site Recovery Manager – wsparcie dla replikacji macierzy z Vmware, 
VVol, Microsoft SCOM – integracja systemu macierzowego z monitoringiem i 
alarmami w Microsoft SCOM, Microsoft Virtual Disk Service (VDS), Microsoft 
Virtual Shadow Service (VSS), ODX.  
Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną 
pojemność macierzy. 
 
Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które 
pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków 
 
Macierz musi umożliwiać zwiększanie online pojemności poszczególnych 
wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. 
„thin provisioning”).  
 
Macierz musi posiadać możliwość wirtualizacji zewnętrznych zasobów 
dyskowych poprzez protokoły FC oraz SAS.  
 
Wymagana możliwość wykonania minimum 64 kopii migawkowych wolumenów 
z możliwością rozszerzenia tej funkcjonalności do 2048 kopii. Macierz powinna 
umożliwiać wykonanie wielu kopi migawkowych z jednego źródła danych oraz 
umożliwiać jednoczesne ich wypromowanie. Wymagana możliwość 
wykonywania spójnych kopii z wielu wolumenów. 
 
Macierz musi mieć możliwość replikacji synchronicznej i asynchronicznej 
zapisanych na niej danych poprzez sieć IP, FC, FCoE. Wymagana możliwość 
wykonywania do 2048 jednoczesnych replikacji.  
Macierz musi posiadać możliwość automatycznego przenoszenia danych 
pomiędzy trzema warstwami dysków: NL-SAS SAS oraz flash w zależności od 
częstości dostępu do danych (tzw. „tiering. ) Wymagana możliwość definiowania 
globalnych dysków hot-spare. 

Wydajność Obsługa minimum 2048 logicznych wolumenów o rozmiarze do 256TB. TAK/NIE* (podać) 
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Obsługa minimum 128 grup RAID. 
Możliwość obsługi minimum 256 hostów. 
Brak ograniczenia ilości dysków hot-spare. 
Obsługa do 128 dysków w grupie raid. 
Macierz musi obsługiwać dyski z interfejsem SAS 12Gb/s. 

Pojemność użytkowa Macierz musi zostać wyposażona z dwóch rodzajów dysków: 
- min. 2 szt. dysków SSD 2,5’’o pojemności min 400 GB; 
- min. 10 szt. dysków SAS 2,5’’ o pojemności minimalnej 1,8 TB. 

TAK/NIE* (podać) 

Zarzadzanie macierzą Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant. 
Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu 
użytkownika dostępnego poprzez protokół https, oraz za pomocą linii komend cli 
osiągalnej poprzez protokół ssh. 
GUI powinno umożliwiać ustawienie nazwy systemu, konfiguracje serwera NTP, 
dodawanie kolejnych zasobów dyskowych, zmianę hasła administratora, 
tworzenie raid group oraz wolumenów danych, migracje danych z innego 
systemu storage poprzez porty SAS lub FC, listowanie wolumenów podpiętych 
do danego hosta. 
Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego zużycia energii oraz temperatury 
pracy urządzenia. 
Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o 
awariach poprzez protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania 
powiadomień określonych awarii do wskazanych odbiorców.  
Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego stanu oraz parametrów 
wydajnościowych macierzy takich jak utylizacja cpu oraz interfejsów 
połączeniowych, status kazdego dysku macierzy, transfer odczyt/zapis danych 
do wolumenów oraz jego opóźnienie. 
Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP. 
Macierz musi posiadać możliwość zrobienia kopi zapasowej ustawień systemu z 
poziomu interfejsu GUI oraz CLI. 

TAK/NIE* (podać) 

Inne Wymagana jest redundancja wszystkich elementów urządzeń tj. kontrolerów, 
zasilaczy, wentylatorów i ścieżek do dysków. Wymiana tych elementów musi się 
odbywać bez konieczności wyłączania urządzeń.  

TAK/NIE* (podać) 
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Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server 2008 R2, 
2012, 2012 R2, 2016; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, 6, 7; SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES) 10, 11, 12; VMware vSphere, 5.5, 6.0, 6.5 

Gwarancja  Co najmniej 3 letnie wsparcie producenta z gwarantowanym czasem naprawy 24h 
, serwis w miejscu instalacji sprzętu świadczony przez producenta macierzy lub 
autoryzowanego partnera serwisowego. Obsługa zgłoszeń serwisowych 
automatycznie generowanych przez macierz w centrum serwisowym w przypadku 
wystąpienia awarii. 

TAK/NIE* (podać) 

Okablowanie Wymagane minimum 4 sztuki kabli światłowodowych LC-LC o długości minimum 
5m 

TAK/NIE*  

 

1.1.4 Dodatkowe wyposa żenie 

4 szt. wkładki SFP+ 16 Gb Multi Mode FC do montażu w switch’ach Lanovo Flexsystem FC5022 zainstalowanych w obudowie Lenovo Flex 
Enterprise Chasis PN: 8721HC2 SN: S40PA6R. 

3 szt. Moduł dystrybucji zasilania przeznaczony do użytku w szafach typu Rack.  

Konfiguracja modułu: wysokość 1U, połączenia wchodzące typ IEC-320 C20, połączenia wychodzące min 3 szt. typ IEC-320 C19. Długość 
przewodu zasilającego min. 2,5 m.  

1.1.5 Środowisko wirtualizacyjne (oprogramowanie) 

Wymaganie Opis Potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

SW_01 Zestaw licencji powinien umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne 
wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na 3 szt. dostarczonych 
dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz 1 konsoli do zarządzania całym 
środowiskiem. 

TAK/NIE* (podać) 
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Wszystkie licencje powinny być dostarczone z 3-letnim wsparciem, świadczonym 
przez producenta oprogramowania wirtualnego. 

SW_02 Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być 
zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.  

TAK/NIE*  

SW_03 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów 
operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować 
maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.  

TAK/NIE*  

SW_04 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 
maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 1TB pamięci operacyjnej.  

TAK/NIE*  

SW_05 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 
maszyn wirtualnych do 128  procesorów wirtualnych każda z  krokiem co jeden 
wirtualny procesor. 

TAK/NIE*  

SW_06 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o 
nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.  

TAK/NIE*  

SW_07 Rozwiązanie powinno być niezależne od producenta platformy sprzętowej.  TAK/NIE*  

SW_08 Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7, 
Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, SLES12, SLES11, SLES 10, 
RHEL 7, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1,  Solaris wersja 10 dla 
platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, 
FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware. 

TAK/NIE* (podać) 

SW_09 Rozwiązanie powinno umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla 
maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągniecia 
maksymalnego współczynnika konsolidacji. 

TAK/NIE*  
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SW_10 Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania 
maszynami wirtualnymi i usługami.  

TAK/NIE*  

SW_11 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania 
kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii 
zapasowych bez przerywania ich pracy.  

TAK/NIE*  

SW_12 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania 
systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  

TAK/NIE*  

SW_13 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i 
konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi 
Microsoft Active Directory.  

TAK/NIE*  

SW_14 Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w 
czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi oraz pomiędzy wolumenami 
macierzy. 

TAK/NIE*  

SW_15 Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo 
powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien 
przekraczać kilkunastu minut. 

TAK/NIE*  

SW_16 Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów 
tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone 
zostały przełączone/restartowane na innym serwerze infrastruktury. 

TAK/NIE*  

SW_17 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie 
systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 
Należy opisać wykorzystywany mechanizm.  

TAK/NIE* (podać) 
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SW_18 Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego 
uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. Należy opisać 
wykorzystywany mechanizm. 

TAK/NIE* (podać) 

SW_19 Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania 
warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania 
patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek 
wprowadzenia zamiany. Należy opisać wykorzystywany mechanizm.  

TAK/NIE* (podać) 

SW_20 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania 
nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami 
systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych.  

TAK/NIE*  

SW_21 Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów 
systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

TAK/NIE*  

SW_22 Rozwiązanie powinno wykorzystywać mechanizmy wysokiej dostępności (np. 
klaster high availability) 

TAK/NIE*  

 

1.1.6 Oprogramowanie systemowe (subskrypcja oprogra mowania) 

4 szt. – oprogramowanie systemowe, subskrypcja cert yfikowanego systemu operacyjnego opartego na j ądrze Linux (SUSE Linux 
Enterprise Server - w wersji 12 lub nowszej) lub sy stem równowa żny.  

SO_1 Oprogramowanie systemowe powinno posiadać pełne wsparcie 
producenta opisanych w pkt. 1.1.2 serwerów  

TAK/NIE*  

SO_2 System otwarty. Możliwość instalowania rozszerzeń innych 
producentów. 

TAK/NIE* 
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SO_3 Oprogramowanie powinno być zoptymalizowane i poprawnie 
współpracować jako system operacyjny „gościa” na platformie 
wirtualizacyjnej opisanej w pkt. 1.1.5. 

TAK/NIE*  

SO_4 Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizmy bezpiecznego 
uaktualniania tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na 
skutek wprowadzenia zamian. 

TAK/NIE*  

SO_5 Wszystkie licencje powinny być dostarczone ze wsparciem 
technicznym, świadczonym przez producenta systemu. Pierwsza 
linia wsparcia w języku polskim, świadczona przez producenta 
systemu. 

TAK/NIE*  

 

*niepotrzebne skreślić 

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dos tawy wymaga ń Zamawiaj ącego, Wykonawca wypełnia ostatni ą kolumn ę w każdej 
tabeli  poprzez odpowiedni wybór (TAK/NIE) oraz – tam, gdzie jest to wymagane (podaj) – podanie opisu parametrów lub rodzaju 
oferowanych rozwi ązań. 


