
Załącznik nr 1.2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

OPROGRAMOWANIE DO KOPII ZAPASOWYCH 
 

 

• Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 

oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne 

na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej 

• Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz 

pojedynczymi hostami. 

• Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual 

Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

• Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów 

operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V 

• Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej 

platformy serwerowej i dyskowej 

• Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie 

wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków 

• Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości 

archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności 

wymienionych w tej specyfikacji 

• Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami 

pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane 

jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli. 

• Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata 

bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia 

backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. 

• Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy 

upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania 

• Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania 

granularnego odtworzenia 

• Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania 

poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na 

wirtualnej maszynie 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu 

backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. 



• Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie 

użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie 

point-in-time) 

• Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane 

RESTful API 

• Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1, 5.5,  

5.6 i 8.0 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do 

vCD  

• Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego 

odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji 

• Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z 

backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek 

funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji 

• Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego 

klucza 

• Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych 

dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) 

• Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu 

instancji konsoli administracyjnych. 

 

• Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich 

wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę 

platformy wirtualizacyjnej 

• Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego 

tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. 

Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych 

• Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned 

snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać 

interakcji administratora 

• Oprogramowanie musi integrować się bezpośrednio z HP Storevirtual, HP Storeserve. 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 

• Takie same funkcjonalności powinny być zapewnione dla macierzy Netapp z oprogramowaniem 

ONTAP 8.1 i nowsze włączając możliwość wykonania backupów z zmirrorowanych snapshotów 

SnapVault lub SnapMirror. Rozwiązanie musi wspierać dowolną metodę wdrożenia macierzy (klaster i 

7-mode) 



• Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy EMC VNX oraz VNXe. 

• Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem 

wirtualnych maszyn 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej 

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

• Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium 

backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe 

lub FC. 

• Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium 

backupów jest umiejscowione na HP StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub 

FC. 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych 

maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio 

z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. 

Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła 

replikacji.  

• Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik 

• Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych 

maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) 

• Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V 

• Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu 

(sieć, hot-add, LAN Free-SAN) 

• Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta 

webowego vSphere 

• Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel 

processing)  

 

• Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze 

zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby 

kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju 

storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być 

wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka 

sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania 

• Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage 

produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja 



na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację 

swoimi mechanizmami 

• Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i 

dysków 

• Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer 

produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność 

ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API 

• Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: 

 Linux  

 ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs  

 BSD  

 UFS, UFS2  

 Solaris  

 ZFS  

 Mac  

 HFS, HFS+  

 Windows  

 NTFS, FAT, FAT32, ReFS  

• Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM 

• Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez 

użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych 

atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS 

zintegrowane z AD. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych 

(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"),  

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze 

włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. 

Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją 

odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w 

środowiskach Windows oraz Linux. 



• Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej 

uruchomienia. 

• Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików 

w plikach backupowych. 

•  Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny 

Microsoft Windows  

• Oprogramowanie musi pozwalać na odtworzenie maszyn wirtualnych z macierzowych 

snapshotów ze wspieranych macierzy. 

• Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" 

oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN 

Ograniczenie ryzyka 

• Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla 

vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla 

VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze 

snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. 

• Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn 

jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy 

powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację 

uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z 

administratorem 

• Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere 

 

 

 

MACIERZ 
 

 

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa Do  instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 

dysków 2.5”. 

Kontrolery Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gb/s. 

Cache 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w 

razie awarii. 

Dyski  Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug o pojemności min. 2.4TB 10k interfejs SAS 12Gbps 2,5” oraz 6 dysków Hot-Plug o 

pojemności min. 960GB SSD interfejs SAS 12Gbps 2,5”. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek 

dyskowych do łącznie minimum 274 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej 

półki. 

Oprogram

owanie/Fu

nkcjonaln

ości 

Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o 
awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą 
utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. 
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów oraz macierz musi posiadać 
funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym bez konieczności 
zakupu dodatkowych licencji. 



Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami 
poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami 
dysków. 
Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez 
dyski SSD. 

Wsparcie 

dla 

systemów 

operacyjn

ych 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, 

Vmware ESXi. 

Bezpiecze

ństwo 

Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID 

redundantne. 

Warunki 

gwarancji 

dla 

macierzy 

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta.  
 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany 

bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że 
w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony 
dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 
 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz 
pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. 
 Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. 
 Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. 
 W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji 

BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 

Kompone

nty 

dodatkow

e 

 

Dokumen

tacja 

użytkown

ika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 

Certyfikat

y 
Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO 9001:2015.  

 

 

SERWER (2 sztuki) 
 

 

 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max. 1U 

umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5” z 

kompletem wysuwanych szyn umożliwiających 

 



montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do 

celów serwisowych. 

Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę 

umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez 

urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać 

możliwość konfiguracji oraz monitoringu 

najważniejszych komponentów serwera przy 

użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. 

(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z 

protokołów BLE/ WIFI. 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania 

minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi 

być zaprojektowana przez producenta serwera i 

oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do 

pracy w serwerach dwuprocesorowych 

 

Procesor 

Zainstalowane dwa procesory min. szesnasto-

rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym 

serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 

217 punktów w teście SPECrate2017_int_base 

dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch 

procesorów. Wynik nie musi pochodzić dla 

oferowanego serwera.  

 

RAM 

Min. 384GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie 

głównej powinno znajdować się minimum 24 

slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. 

Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci 

RAM. 

 

Zabezpieczenia pamięci 

RAM 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror 

 

Gniazda PCI - trzy sloty PCIe x16 generacji 3.  

Interfejsy sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb 
Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w 
standardzie SFP+. 
 
Możliwość instalacji wymiennie modułów 

udostępniających:  

- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w 
standardzie SFP+ 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w 
standardzie BaseT 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w 
standardzie BaseT 
- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze 
złączami SFP28. 

 



- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w 
standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 
10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. 
 
Dodatkowo zainstalowana: 
 
- jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w 
standardzie SFP+. 
- dwie karty SAS 12Gb/s z portami 
wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy. 

Okablowanie interfejsów 

sieciowych. 

Kable połączeniowe (o długości min. 5m) 

zakończone złączami SFP+ w ilości 4 sztuk na 

każdy serwer 

 

Dyski twarde 

Zainstalowane 2 x 480GB SSD SATA fabrycznie 

skonfigurowane w RAID 1. 

Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu 

dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego 

w  nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z 

możliwością konfiguracji zabezpieczenia 

synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu 

BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować 

zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o 

pojemności min. 480GB z możliwością 

konfiguracji RAID 1. 

 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe 

konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,10,50. 

 

Wbudowane porty 

min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 

porty RJ45 i 2 porty SFP+, 1 port VGA, min. 1 

port RS232. 

 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca 

wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 

 

Wentylatory Redundantne  

Zasilacze Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 750W.  

Bezpieczeństwo Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. 
 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze 

systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 

port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu 
Web karty zarządzającej 

• szyfrowane połączenie (TLS) oraz 
autentykacje i autoryzację użytkownika 

• możliwość podmontowania zdalnych 
wirtualnych napędów 

 



• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, 
klawiatury 

• wsparcie dla IPv6 

• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN 
tagging, SSH  

• możliwość zdalnego monitorowania w 

czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer, dane historyczne powinny być 

dostępne przez min. 7 dni wstecz. 

• możliwość zdalnego ustawienia limitu 
poboru prądu przez konkretny serwer 

• integracja z Active Directory 

• możliwość obsługi przez ośmiu 
administratorów jednocześnie 

• Wsparcie dla automatycznej rejestracji 
DNS 

• wsparcie dla LLDP  

• wysyłanie do administratora maila z 
powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej 

• możliwość podłączenia lokalnego 
poprzez złącze RS-232. 

• możliwość zarządzania bezpośredniego 
poprzez złącze microUSB umieszczone 
na froncie obudowy. 

• Monitorowanie zużycia dysków SSD 

• możliwość monitorowania z jednej 
konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, 

• Automatyczne zgłaszanie alertów do 
centrum serwisowego producenta 

• Automatyczne update firmware dla 
wszystkich komponentów serwera 

• Możliwość przywrócenia poprzednich 
wersji firmware 

• Możliwość eksportu eksportu/importu 
konfiguracji (ustawienie karty 
zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, 
HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) 
serwera do pliku XML lub JSON 

• Możliwość zaimportowania ustawień, 
poprzez bezpośrednie podłączenie 
plików konfiguracyjnych  

• karta powinna być wyposażona we 

wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub 

USB o pojemności 16GB do 

przechowywania sterowników i 

firmware'ów komponentów serwera, 

umożliwiająca szybką instalację 

wspieranych systemów operacyjnych. 

• Automatyczne tworzenie kopii ustawień 
serwera w oparciu o harmonogram. 

 



Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające 
zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne 

wymagania: 

• Wsparcie dla serwerów, urządzeń 
sieciowych oraz pamięci masowych 

• integracja z Active Directory 

• Możliwość zarządzania dostarczonymi 
serwerami bez udziału dedykowanego 
agenta 

• Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, 
Linux SSH, Redfish 

• Możliwość uruchamiania procesu 
wykrywania urządzeń w oparciu o 
harmonogram 

• Szczegółowy opis wykrytych systemów 
oraz ich komponentów 

• Możliwość eksportu raportu do CSV, 
HTML, XLS, PDF 

• Możliwość tworzenia własnych raportów 
w oparciu o wszystkie informacje 
zawarte w inwentarzu. 

• Grupowanie urządzeń w oparciu o 
kryteria użytkownika 

• Tworzenie automatycznie grup urządzeń 
w oparciu o dowolny element 
konfiguracji serwera np. Nazwa, 
lokalizacja, system operacyjny, 
obsadzenie slotów PCIe, pozostałego 
czasu gwarancji 

• Możliwość uruchamiania narzędzi 
zarządzających w poszczególnych 
urządzeniach 

• Szybki podgląd stanu środowiska 

• Podsumowanie stanu dla każdego 
urządzenia 

• Szczegółowy status 
urządzenia/elementu/komponentu 

• Generowanie alertów przy zmianie stanu 
urządzenia. 

• Filtry raportów umożliwiające podgląd 
najważniejszych zdarzeń 

• Integracja z service desk producenta 
dostarczonej platformy sprzętowej  

• Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 

• Możliwość podmontowania wirtualnego 
napędu 

• Kreator umożliwiający dostosowanie 
akcji dla wybranych alertów 

• Możliwość importu plików MIB  

• Przesyłanie alertów „as-is” do innych 
konsol firm trzecich 

• Możliwość definiowania ról 
administratorów 



• Możliwość zdalnej aktualizacji 
oprogramowania wewnętrznego 
serwerów 

• Aktualizacja oparta o wybranie źródła 
bibliotek (lokalna, on-line producenta 
oferowanego rozwiązania) 

• Możliwość instalacji oprogramowania 
wewnętrznego bez potrzeby instalacji 
agenta 

• Możliwość automatycznego 
generowania i zgłaszania incydentów 
awarii bezpośrednio do centrum 
serwisowego producenta serwerów 

• Moduł raportujący pozwalający na 
wygenerowanie następujących 
informacji: nr seryjne sprzętu, 
konfiguracja poszczególnych urządzeń, 
wersje oprogramowania wewnętrznego, 
obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, 
informację o maszynach wirtualnych, 
aktualne informacje o stanie i poziomie 
gwarancji, adresy IP kart sieciowych, 
występujących aletrów, MAC adresów 
kart sieciowych, stanie poszczególnych 
komponentów serwera. 

• Możliwość tworzenia sprzętowej 
konfiguracji bazowej i na jej podstawie 
weryfikacji środowiska w celu wykrycia 
rozbieżności. 

• Wdrażanie serwerów, rozwiązań 
modularnych oraz przełączników 
sieciowych w oparciu o profile 

• Możliwość migracji ustawień serwera 
wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi 
(MAC, WWN, IQN) między 
urządzeniami.  

• Tworzenie gotowych paczek informacji 
umożliwiających zdiagnozowanie awarii 
urządzenia przez serwis producenta.  

• Zdalne uruchamianie diagnostyki 
serwera. 

• Dedykowana aplikacja na urządzenia 
mobilne integrująca się z wyżej 
opisanymi oprogramowaniem 
zarządzającym.  

• Oprogramowanie dostarczane jako 
wirtualny appliance dla KVM, ESXi i 
Hyper-V. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z 

normą  ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.  

Serwer musi posiadać deklaracja CE. 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście 

Windows Server Catalog i posiadać status 

„Certified for Windows” dla systemów Microsoft 

 



Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, 

Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 

2019 x64. 

Warunki gwarancji 

Pięć lat gwarancji producenta czasem reakcji do 

następnego dnia roboczego od przyjęcia 

zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 

365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta.  

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 

Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń 

będzie realizowany bezpośrednio przez 

Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym 

Partnerem Serwisowym Producenta. 

 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku 

polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

 

 

Oprogramowanie serwera 

Oprogramowanie 

hyperwisor 

VMWare vSphere Esentials Kit w wersji 6.5 lub 

wyższa 

1 sztuka 

Oprogramowanie 

systemowe 

Microsoft Windows 2019 Standard  

(WinSvrSTDCORE 2019 SNGL OPL 16Lic NL 

CoreLic)  

Part numer 9EM-00652 

 

• Zastosowanie poprzedniej wersji 

systemu mim. Windows Serwer 2012 R2 

• Możliwość zmiany języka systemu. 

 

4 sztuki 

Licencje dostępowe 

Licencje CAL na użytkownika 

(WinSvrCAL 2019 SNGL OPL NL UsrCAL) 

Part numer R18-05768 

30 sztuk 

Licencje dostępowe 

Licencje CAL na urządzenie 

(WinSvrCAL 2019 SNGL OPL NL DvcCAL) 

Part numer R18-05767 

10 sztuk 



 


