
Załącznik nr 9 do SIWZ  

 

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: 

„Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 

zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”. 

 

Nazwa zamówienia: 

Dostawa sprzętu oraz oprogramowania dla „Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej 

platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 

zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” – dostawa sprzętu i oprogramowania 

specjalistycznego, montaż, instalacja i uruchomienie systemów: zasilania 

elektroenergetycznego wraz  z awaryjnym podtrzymaniem napięcia UPS, szaf IT, klimatyzacji, 

sieci logicznych i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno-budowlanych w serwerowni, wraz 

z opracowaniem dokumentacji technicznej na całość zadania. 

 

Adres obiektu: 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. 

ul. Bojkowska 37/3 

44-100 Gliwice 
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Materiał zawiera informacje o systemach informatycznych, uszczegółowione 

w stopniu pozwalającym na zapoznanie się z przyszłą strukturą 

funkcjonowania systemów, w tym warunków bezpieczeństwa fizycznego i 

dostępu do przetwarzanych danych (w tym osobowych i wrażliwych).  

UWAGA ! 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia i/lub w niniejszym załączniku użyto 

oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny 

produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy 

rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, 

wymagania Zamawiającego. 

 

Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. 

 

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, 

stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że 

oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć 

opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych 

urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania). 

 

Cały poniższy zakres prac i parametry określają minimalne wymagania 

stawiane Wykonawcom w powyższym przedmiocie zamówienia. 
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Zestawienie kodów CPV 

 

Zgodnie ze słownikiem CPV niniejsze opracowanie obejmuje:  

• 72268000 - 1  usługi dostawy oprogramowania; 

• 72265000 - 0  usługi konfiguracji oprogramowania. 

• 30233000 – 1  urządzenia do przechowywania i odczytu danych; 

• 32420000 – 3  urządzenia sieciowe;  

• 48000000 - 8  pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

• 48611000 - 4  pakiety oprogramowania dla baz danych; 

• 48820000 - 2  serwery; 

• 35100000-5 -  urządzenia awaryjne i zabezpieczające 

• 35120000-1 -  systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

• 45315700-5 -  instalowanie stacji rozdzielczych 

• 45315300-1 -  instalacje zasilania elektrycznego 

• 45343000-3 -  roboty instalacyjne przeciwpożarowe  

• 45311200-2 -  roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• 45314000-1 -  instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

• 45314320-0 -  Instalowanie okablowania komputerowego 

• 45317300-5 -  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

• 45331200-8 -  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• 45450000-6 -  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

• 71000000-8 -  usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne           
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1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES RZECZOWY 

Zawartością niniejszego opracowania jest opis przedmiotu zamówienia obejmujący 

wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych wraz z niezbędnym sprzętem oraz 

oprogramowaniem dla projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako 

samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”. 

Budowa systemu jest częścią realizacji strategii rozwoju e-administracji w mieście jak 

również stanowi komplementarną rozbudowę zrealizowanych dotychczas projektów 

obejmujących budowę infrastruktury szerokopasmowej oraz świadczenia e-usług 

w administracji publicznej. 

Założenia generalne projektu uwzględniają konieczność zapewniania wsparcia rozwoju 

i zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do dojrzałych cyfrowych usług publicznych 

z jednoczesnym komplementarnym wykorzystaniem szerokopasmowej infrastruktury 

teleinformatycznej zrealizowanej w ramach wykonanych projektów budowy infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska. 

Realizacja powyższego zakresu generalnego umożliwi stworzenie zoptymalizowanej 

platformy implementacji oraz świadczenia dojrzałych e-usług publicznych dla sfery 

podmiotów publicznych, uwzględniającej zaawansowane mechanizmy bezpiecznego 

przetwarzania i udostępniania elektronicznych usług publicznych na wszystkich czterech 

poziomach dojrzałości, z zapewnieniem kompleksowego wsparcia specjalistycznego oraz 

zgodności z ze standardami dostępności treści internetowych (WCAG 2.0). Ponadto 

implementacja zaawansowanej platformy e-usług publicznych będzie umożliwiała 

cyfryzację/digitalizację zasobów w różnych dziedzinach tematycznych: m.in. obszarze nauki, 

wdrażania usług w dziedzinie geodezji i kartografii z zapewnieniem powszechnego, otwartego 

dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji 

szerokopasmowej i docelowego ich przetwarzania w technologii „cloud computing”.  

W ramach zdefiniowanych celów głównych realizacji przedmiotowego projektu znajdują się 

m.in.: 

• Większa dostępność e-usług publicznych, 

• Zapewnienie wysoko rozwiniętej technologicznie infrastruktury oraz 

oprogramowania do świadczenia specjalizowanych e-usług publicznych 

zapewniających możliwość wymiany danych na poziomie krajowym z systemem e-

puap i docelowego przetwarzania danych składowanych przed Jednostki 
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Samorządu Terytorialnego wraz z ich jednostkami podległymi (perspektywiczne 

przygotowanie infrastruktury do spełnienia przez JST w zakresie obowiązków 

prawnych z zakresie przetwarzania danych publicznych, wynikające również z 

projektowanych nowych aktów prawnych), 

• Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w przypadku przetwarzania danych celem 

świadczenia e-usług publicznych przez pojedyncze organy publiczne wraz 

z ograniczeniem ryzyka ich utraty poprzez zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa 

przetwarzania danych na platformie. 

• Zapewnienie platformy przetwarzania danych dla obszaru wdrażanych e-usług 

publicznych jako kontynuacji realizacji projektów budowy sieci 

szerokopasmowych, m.in. projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla 

społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami 

dostępu Hot-spot – umożliwienie agregacji danych na poziomie partnerów oraz ich 

jednostek podległych wyrażających zainteresowanie przedmiotowymi usługami. 

Zakres techniczny obejmujący niniejszy projekt uwzględniony w ramach niniejszego 

zamówienia będzie obejmował zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej dla 

działania platformy e-usług (tj.: m.in. szafy serwery, macierze, systemy zabezpieczeń, 

zabezpieczenia śluzy wejściowej, systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania UPS 

etc.) jakich poziom zabezpieczeń dotyczący ciągłości pracy będzie uwzględniał założenia 

dostępności na poziomie 99,95%, spełniając dotychczasowe rekomendacje dot. 

zabezpieczenia danych przetwarzanych w ramach systemów informatycznych (łącznie z 

danymi wrażliwymi).  

Ponadto jako kluczowe w ramach przedmiotu zamówienia przewidziane jest dostarczenie 

niezbędnego oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia platformy do 

udostępnienia e-usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich zakresie dla systemów e-

administracji będzie uwzględniało integrację z e-PUAP oraz integrację z usługami OGC. 

W ramach projektu zostanie zastosowana zgodnie m.in. z wymogami WCAG technologia SOA 

(ang. Service Oriented Architecture), obejmująca wzajemną integrację  poszczególnych 

komponentów składających się na system oraz ich komunikacja z systemami zewnętrznymi 

jaka zostanie oparta o model komunikacji luźnego powiązania poszczególnych usług oraz 

komunikacji bezstanowej.  

Dostarczona Platforma musi posiadać możliwość korzystania z usług oferowanych przez inne, 

zewnętrzne systemy, w szczególności System ePUAP oraz systemy udostępniające usługi 

danych przestrzennych, w szczególności WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) 
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oraz usługi katalogowe CSW (Catalogue Service for the Web) udostępniające informacje 

(metadane) o usługach oraz zbiorach danych przestrzennych.  

Wymagany w ramach OPZ zakres integracji z ePUAP w ramach platformy obejmie m.in.:  

• integrację z podsystemem bezpieczeństwa ePUAP na poziomie Single Sign-On 

(przekazywanie tożsamości); 

• integrację z usługą ePUAP pozwalającą na dostęp do danych ze słowników 

referencyjnych; 

• integrację z funkcjonalnością formularzy udostępnianą przez system ePUAP w zakresie 

wybranych formularzy udostępnianych przez daną jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

• integrację z funkcjonalnością obsługi dokumentów udostępnianą przez system ePUAP 

w zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach (pomiędzy ePUAP a 

Systemem i odwrotnie). 

Natomiast w zakresie funkcjonalności portalu z usługami OGC będzie wymagane 

udostępnienie danych w następującym zakresie: 

• Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 

specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 

o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 

oraz 1.1.1). 

o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0). 

o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

• Ponadto Portal będzie musiał udostępniać dane przestrzenne w postaci usług 

sieciowych zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial 

Consortium: 

o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 

oraz 1.1.1). 

o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0) 

o OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (wersja 

2.0.0 oraz 1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language 

(GML) Encoding Standard 

o OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 

o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

Platforma ma przewidywać udostępnianie przedmiotowych usług publicznych jednostkom 

samorządowym w celu świadczenia personalizowanych usług publicznych na poziomie 4 oraz 

5. 
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Natomiast poza samą implementacją portalu elektronicznych usług publicznych w ramach 

systemu będą przetwarzane dane jakich odpowiednie zabezpieczenie jest bezsprzecznie 

wymagane. W tym zakresie przewiduje się wdrożenie infrastruktury sprzętowej jaka spełni 

wskazane wymagania.  

W szczególności przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem, instalacją 

i uruchomieniem szaf IT, systemów klimatyzacji, systemu awaryjnego zasilania UPS, 

monitoringu warunków środowiskowych, budowie systemu zasilania i sieci logicznej w 

przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na górnym 

piętrze serwerowni w siedzibie SSM Sp. z o.o., tj. w wieży budynku nr 3 w Centrum Edukacji i 

Biznesu „Nowe Gliwice”.  

Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest również opracowanie dokumentacji 

technicznej - projektowej na powyższy zakres. 

Na przedmiot zamówienia składa się: 

1. Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia 

platformy do udostępnienia e usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich 

zakresie dla systemów e-administracji uwzgledniające integrację z e-PUAP oraz 

integrację z usługami OGC. 

2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej 

w niezbędnym zakresie. 

3. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją budowlaną dla obiektu serwerowni. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń serwerowni, 

wszystkich branż.  

5. Wykonanie inwentaryzacji instalacji przechodzących przez pomieszczenie planowanej 

serwerowni. 

6. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów zasilania wraz z systemem modułowym 

awaryjnego podtrzymania napięcia UPS.  

7. Modernizacja  instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla 

przedmiotowej dostawy,  

8. Wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni.  

9. Dostawa i instalacja szaf serwerowych.  

10. Dostawa, rozbudowa i uruchomienie systemu klimatyzacji. 

11. Wykonanie instalacji gaszenia azotem. 

12. Wykonanie instalacji słaboprądowych:  

a. system sygnalizacji i kontroli wycieków skroplin,  

b. system monitoringu:  
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i. monitoring systemu klimatyzacji, 

ii. monitoring środowiska,  

iii. monitoring instalacji energetycznych, 

iv. monitoring systemów bezpieczeństwa.  

Dla prawidłowego działania urządzeń i instalacji, w ramach przedmiotowego zamówienia, 

należy wykonać komplet projektów branżowych, na  podstawie  których,  po  ich  uprzednim  

zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji robót. 

Dla wszystkich wymienionych powyżej zakresów należy wykonać: 

• projekt wykonawczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

• inwentaryzację (jeżeli zakres dotyczy) , 

• pomiary (jeżeli zakres dotyczy), 

• dokumentację powykonawczą. 

Całość robót związanych z adaptacją oraz dostarczone i zainstalowane systemy muszą zostać 

objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją. Jeśli w celu zachowania gwarancji, wymagane są 

okresowe przeglądy urządzeń, koszt tych przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. 

Zakres prac adaptacyjnych niezbędny do prawidłowego zainstalowania i funkcjonowania 

dostawy należy rozumieć, jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac, uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zgód, pozwoleń  i  uzgodnień  niezbędnych  do  prawidłowego funkcjonowania 

elementów i instalacji będących przedmiotem dostawy. 
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2 INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (CUW) 

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES ROBÓT ORAZ DOSTAW DLA CUW 

2.1.1 Lokalizacja i podstawowe parametry infrastruktury dla Centrum Usług Wspólnych 

Pomieszczenie przeznaczone na serwerownię Centrum Usług Wspólnych  w jakiej zostanie 

zrealizowany zakres infrastruktury niezbędnej do wdrożenia na potrzeby przedmiotowej 

implementacji e-usług publicznych, znajduje się przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach. 

W szczególności jest to pomieszczenie, projektowane na etapie remontu całego budynku, 

z przeznaczeniem na ten cel. Pierwsza kondygnacja jest obecnie zajmowana przez istniejącą 

serwerownię. Natomiast na drugiej kondygnacji zainstalowane, są obecnie UPS-y wraz z 

bateriami, przeznaczone dla działającej serwerowni. Ze względu na konieczność 

zlokalizowania w pomieszczeniu niezbędnej infrastruktury sprzętowej oraz zapewnienia 

wysokich norm bezpieczeństwa, pomieszczenie zostanie poddane adaptacji/modernizacji  pod 

kątem następujących systemów: 

• systemów zasilania wraz z systemem modułowym awaryjnego podtrzymania napięcia 

UPS, 

• systemów instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla 

przedmiotowej infrastruktury CUW, 

• okablowania strukturalnego serwerowni wraz z instalacją szaf serwerowych, 

• systemu klimatyzacji, 

• instalacji słaboprądowych związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa.  

Pod względem architektury każde z dwóch pomieszczeń ma następujące parametry: 

• powierzchnia użytkowa kondygnacji  1   - 40 m2, 

• powierzchnia użytkowa kondygnacji  2   - 40 m2, 

• wysokość pom. od podłogi do stropu na 1 piętrze   - ok. 3 m 

• wysokość pom. od podłogi do stropu na 2 piętrze   - ok. 3 m 

• nośność każdej kondygnacji      - ok. 2000 kN 

• obciążenie zastępcze konstrukcji nośnej   - ok. 5 kN/m2 

• obciążenie zastępcze kratownic podłogi   - ok. 2,5 kN/m2 

i są częściowo wyposażone w infrastrukturę serwerowni: 

• oświetlenie podstawowe i awaryjne 

• zasilanie gwarantowane dla mocy dotychczasowej 

• instalację gniazdek wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia 
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• urządzenie zmniejszające zawartość tlenu w powietrzu 

• instalację wentylacji 

• kontrolę dostępu 

• okablowanie logiczne dla dotychczasowych zasobów. 

 

1) Pomieszczenie dolne wyposażone jest w docelową ilość szaf i urządzeń. Na tym poziomie 

zainstalowany jest również klimatyzator kanałowy 22kW. 

2) Pomieszczenie górne, pełniące dotychczas funkcję pomieszczenia dla UPS-ów z bateriami, 

z drugim klimatyzatorem kanałowym 22kW będzie doposażone w: 

a) 8 szaf 42U 600x1000 ze średnią gęstością mocy 5kW/szafę, 

b) UPS na moc obu pięter 125+25 kW (N+1) i baterią akumulatorów dla mocy 125kW 

z autonomią 12 minut dla obu pięter. Napięcie rezerwowe będzie zapewniał dla całości 

dotychczasowy generator awaryjny o mocy 500kVA/400kW, 

c) instalację zasilającą wraz z niezbędnymi rozdzielnicami dla dodatkowych szaf na 

piętrze, 

d) dodatkową klimatyzację, uwzględniającą całkowity bilans ciepła wydzielanego przez 

obie kondygnacje serwerowni wraz z niezbędną redundancją, 

e) monitoring warunków klimatycznych, 

f) nawilżacz, dla utrzymania wartości minimalnych nastawionych wartości wilgotności 

względnej. 

3) Przy wyposażeniu pomieszczeń serwerowni należy uwzględnić następujące zalecenia:  

a) Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy komory uszczelnić masami 

ognioodpornymi do klasy odporności ogniowej danej przegrody, 

b) Automatykę wentylacji dostosować do funkcji serwerowni – włączanie tylko podczas 

obecności obsługi w pomieszczeniach serwerowni, 

c) Instalację klimatyzacji typu DX, należy prowadzić na zewnątrz komory z wejściem 

bezpośrednio do klimatyzatorów kanałowych podwieszonych pod sufitami 

pomieszczeń. Skraplacze dodatkowych jednostek należy zainstalować w miejscu, gdzie 

posadowione są obecne skraplacze. Orurowanie należy poprowadzić 

dotychczasowymi trasami. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

kanałów klimatyzacyjnych należy to uwzględnić w zakresie realizowanych prac po 

stronie wykonawcy.  

d) Zasilacz UPS wraz z hermetycznymi bateriami akumulatorów należy zlokalizować 

w pomieszczeniu serwerowni na piętrze. W przypadku braku możliwości 

zlokalizowania urządzeń UPS na piętrze serwerowni Wykonawca winien 

zaprojektować lokalizację UPS w wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu 
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dodatkowym – wraz z doprowadzeniem niezbędnych instalacji 

wewnątrzbudynkowych. Zarówno UPS jak i stojaki bateryjne powinny być 

zaprojektowane i rozłożone tak, aby nie przekroczyć obciążeń zastępczych. Urządzenia 

te muszą być chłodzone klimatyzatorami, 

e) Zasilanie serwerowni winno być wyłączane (wraz z UPS) przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu. Ww. przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi być zlokalizowany 

w miejscu wskazanym przez Inwestora i oddzielnie oznakowany - połączenie 

wyłącznika z UPS ma być wykonane kablem ognioodpornym, zapewniającym działanie 

obwodu rozłączającego w warunkach pożaru przez okres co najmniej 90 min.  

4) Wyposażenie serwerowni w szafy serwerowe: 

a) Przy projektowaniu serwerowni należy przewidzieć zainstalowanie szaf serwerowych 

o wymiarach 42U 600x1000 mm. 

b) Po wyposażeniu (zainstalowaniu urządzeń) masa każdej z szaf nie może przekroczyć 

500 kg/m2 pod warunkiem ustawienia ich podstaw na dwuteownikach konstrukcji 

nośnej.  

c) Klimatyzacja serwerowni  

d) Dla bezawaryjnej pracy urządzeń sieciowych i systemów komputerowych zalecana 

temperatura powinna mieścić się w przedziale między 20 – 25oC, a wilgotność 

powietrza powinna wynosić  45 - 55%.  

e) Wykonawca musi przewidzieć urządzenia utrzymujące wilgotność w tych granicach. 

Przy projektowaniu klimatyzacji serwerowni należy uwzględnić konieczność chłodzenia 

UPS i baterii, zlokalizowanych na piętrze komory lub w alternatywnej lokalizacji 

wskazanej przez Zamawiającego w przypadku braku możliwości lokalizacji 

przedmiotowej infrastruktury wewnątrz obiektu serwerowni.  

f) Prace przygotowawcze  

5) Przed przystąpieniem do montowania urządzeń w serwerowni należy wykonać szereg prac 

przygotowawczych, omówionych szczegółowo w rozdziale 2 części opisowej. 

W ramach realizacji zamówienia, konieczne będzie uzyskanie wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego. 

2.1.2 Wymagania wykonania przedmiotu zamówienia 

1) Planowana serwerownia zlokalizowana będzie w istniejącym obiekcie. Należy wykonać 

niezbędną inwentaryzację oraz ocenę techniczną pod względem branży: 

a. konstrukcyjnej - w zakresie np. dopuszczalnych obciążeń stropu, ścian, 

stropodachu, możliwości wykonania przebić,  
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b. sanitarnej - w zakresie np. istniejących możliwości wentylacji pomieszczeń, 

lokalizacji urządzeń oraz rur i przewodów technologicznych, 

c. elektrycznej, teletechnicznej i strukturalnej.  

Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

2) Przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania Zamawiającego, dotyczące 

bezwarunkowego zakazu prowadzenia rur i przewodów technologicznych na 

zewnętrznej powierzchni ścian (elewacji budynku).  

3) Należy uwzględnić, że wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w 

czynnym obiekcie stanowiącym siedzibę różnych firm wynajmujących pomieszczenia 

w CEB „Nowe Gliwice”. Wykonanie wszelkiego  rodzaju  robót  budowlanych,  prac  

przygotowawczych,  w  tym  wyłączenia różnych mediów oraz dostawa, montaż, 

instalacja i uruchomienie wszystkich systemów serwerowni, nie może zakłócić w 

sposób znaczący, bieżącej pracy w otoczeniu.  

4) Projektant winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 

i posiadać doświadczenie w projektowaniu podobnych inwestycji.  

5) Oferowane urządzenia modułowego (z redundancją N+1) systemu bezprzerwowego 

zasilania urządzeń komputerowych UPS o mocy 150 kVA/kW z uwzględnieniem 

odpowiedniej pojemności baterii akumulatorów - podtrzymanie zasilania 12 min, 

muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji. Data ich wyprodukowania 

nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty. Producent 

oferowanego urządzenia powinien posiadać ważny certyfikat ISO 9001 jako 

potwierdzenie wymagań międzynarodowego standardu jakości. Dostawca urządzenia 

musi zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej  10 lat od daty 

zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.  

6) System klimatyzacji: 

a. na potwierdzenie zgodności deklarowanych przez producenta parametrów 

technicznych z dokumentacją techniczną, urządzenia klimatyzacyjne muszą 

posiadać odpowiednie, wymagane przepisami, atesty, certyfikaty lub 

poświadczenia zgodności, 

b. uruchomienie urządzeń musi być wykonywane przez autoryzowany serwis, 

c. Wykonawca musi zagwarantować minimum 36 miesięczną gwarancję na 

urządzenia klimatyzacyjne wraz z wymaganymi przez producenta w tym okresie 

przeglądami niezbędnymi dla zapewnienia ciągłości gwarancji.  
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7) Wszystkie materiały i technologie zastosowane przez Wykonawcę w projekcie, muszą 

posiadać niezbędne atesty i zaświadczenia o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie.  

8) Jakiekolwiek parametry, ważne ze względu na realizację zamówienia, a niedookreślone 

w niniejszym opracowaniu, wymagają uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dla obiektu serwerowni 

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie  wielobranżowego  projektu  

oraz  jego  realizacja, celem wyposażenia pomieszczeń na potrzeby serwerowni w budynku 

siedziby SSM Sp. z o.o. w Gliwicach. Pomieszczenia o powierzchni 2x40 m2 należy wyposażyć 

w odpowiednie instalacje i systemy oraz rozplanować możliwość ustawienia na piętrze 8 szaf 

serwerowych z wyposażeniem w konsultacji z Zamawiającym. 

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wymagane przez Zamawiającego podstawowe właściwości projektowanej infrastruktury dla 

świadczenia e-usług publicznych uwzględniają: 

1) Zastosowanie systemu klimatyzacji typu split z klimatyzatorami kanałowymi o dużych 

mocach, pracującej w systemie n+1, 

2) Całkowita realizacja wszelkich instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 

strukturalnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji serwerowni, 

3) Dostawa, montaż i instalacja szaf serwerowych, stojaków UPS i stojaków bateryjnych 

z pozostawieniem odpowiednich przejść technologicznych. Zastosowane szafy muszą 

być wykonane jako skręcane, ze względu na bardzo trudny transport (wąskie, długie 

schody prowadzące do komory serwerowni), 

4) Wykonanie automatyki, łącznie z podłączeniem do pomieszczeń odpowiednich służb 

dyżurnych, monitoringu i sygnalizacji wskazań poszczególnych instalacji kontrolno – 

alarmowych, 

5) Wykonanie monitoringu warunków środowiskowych. 

2.1.5 Zestawienie zakresu prac i dostaw infrastruktury dla serwerowni  

Przedmiotem zamówienia, dla którego zespół wytycznych stanowi niniejsze opracowanie 

będzie: 

1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej 

w niezbędnym zakresie. 

2) Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją budowlaną. 
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3) Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń serwerowni, 

wszystkich branż. 

4) Wykonanie inwentaryzacji instalacji przechodzących przez pomieszczenie planowanej 

serwerowni. 

5) Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów zasilania wraz z systemem modułowym 

awaryjnego podtrzymania napięcia UPS.  

6) Modernizacja  instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla 

przedmiotowej dostawy,  

7) Wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni.  

8) Dostawa i instalacja szaf serwerowych.  

9) Dostawa, rozbudowa i uruchomienie systemu klimatyzacji. 

10) Wykonanie instalacji słaboprądowych:  

a. system sygnalizacji i kontroli wycieków skroplin, 

b. system monitoringu:  

i. monitoring systemu klimatyzacji, 

ii. monitoring środowiska,  

iii. monitoring instalacji energetycznych, 

iv. monitoring systemów bezpieczeństwa.  
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2.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu rozbudowy serwerowni na potrzeby bezpiecznego świadczenia e-usług publicznych  

SSM Sp. z o.o. w Gliwicach Zamawiający wymaga wykonania opisanych poniżej elementów 

infrastruktury informatycznej wraz z niezbędnymi elementami montażowymi obejmujące 

następujące składowe:  

2.2.1 Kompletna dokumentacja projektowo-wykonawcza na całość zadania  

Dokumentacja musi posiadać uzgodnienie w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Dla wszystkich branż należy wykonać:  

• projekt wykonawczy (zatwierdzony przez Zamawiającego)  - 6 egz.  

• inwentaryzację (jeżeli zakres dotyczy)    - 2 egz. 

• pomiary (jeżeli zakres dotyczy)     - 6 egz. 

• dokumentację powykonawczą dla każdego z systemów  - 6 egz. 

• kpl. projektów jw. w wersji elektronicznej na płycie CD:  - 1 szt. 

o w formacie PDF  

o dodatkowo rysunki w formacie DWG 

• instrukcje eksploatacji      - 4 egz. 

 Branże:  

1) Instalacje sanitarne: 

• wod-kan,  

• wentylacja, 

• klimatyzacja, 

• inertyzacja,  

2) Instalacje elektryczne: 

• zasilania, 

• oświetleniowa i gniazd wtykowych,  

3)  Instalacje słaboprądowe: 

• system kontroli dostępu, 

• system sygnalizacji włamania i napadu, 
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• system sygnalizacji zalania wodą, 

• system monitoringu: 

- monitoring systemu klimatyzacji 

- monitoring środowiska 

- monitoring instalacji energetycznych 

- monitoring systemów bezpieczeństwa  

4) Okablowanie strukturalne,  

5) Technologia.  

2.2.2 Roboty adaptacyjno-budowlane w pomieszczeniu serwerowni 

1) Na sufitach i ścianach po wykonaniu jakichkolwiek robót naruszających ich powierzchnię, 

należy wykonać wykończenie powierzchni oraz pomalować farbą odpowiednią do tego 

typu pomieszczeń – zgodnie z istniejącą dokumentacją. 

2) Przebicia oraz ewentualne piony instalacyjne (szachty), zgodnie z zaprojektowanymi 

instalacjami elektrycznymi i klimatyzacyjnymi. W przypadku konieczności dobudowania 

kanałów technologicznych Wykonawca wykona niezbędne instalacje wewnątrz 

budynkowe. 

3) Przebicia i piony należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

oraz w sposób zabezpieczający przed niepowołanym wejściem lub wprowadzeniem 

jakichkolwiek przedmiotów.  

4) Wykonanie innych prac wynikających z przeprowadzonych ekspertyz i ujętych w projekcie. 

2.2.3 System zasilania awaryjnego - UPS  

Szafy UPS i baterii akumulatorów należy ustawić na piętrze. Należy pamiętać o tym, że 

wytrzymałość statyczna stropu wynosi 5 kN/m2. 

Zabudowa zasilacza UPS polega na: 

• montażu szafy z modułami mocy 25 kW, 

• montażu stojaków  bateryjnych z bateriami, które zapewnią autonomię 12 minut przy 

125 kW, 

Z uwagi na bardzo trudny transport oraz możliwą skalowalność należy przyjąć rozwiązanie 

oparte na konstrukcji modułowej UPS-a. Daje to również możliwość łatwego serwisowania 

urządzeń w serwerowniach, zwłaszcza w sytuacjach awarii , przy minimalnym nakładzie 

kosztów.  



19 
 
 

Należy pamiętać o tym aby podstawa szafy UPS-a nie powodowała większego obciążenia niż 5 

kN/ m2. 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie UPS-a 

1) Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) Budowa : modułowa, składająca się z modułów po min. 25kW  

b) Konstrukcja UPS zapewnia możliwość wymiany modułu UPS bez odcinania dopływu 

prądu do urządzeń komputerowych. Wymiana (naprawa) modułu zapewnia 

zachowanie gotowości pozostałych modułów do pracy w trybie rezerwowym.  

c) Możliwość rozbudowy do 200kVA / 200kW  

2) Wymagania parametrów technicznych::  

a) Skalowalność - możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe moduły mocy lub 

dodatkowy ciąg bateryjny  

b) Wejściowy współczynnik mocy = 0,99, w pełnym zakresie obciążenia  

c) Wyjściowy współczynnik mocy =1, w pełnym zakresie obciążenia  

d) Sprawność urządzenia w trybie VFI >=96%  

e) Układ Faz 3:3  

f) Współczynniki szczytu minimum 6:1  

g) Komunikacja po SNMP,WWW  

h) Dwa porty USB do zapisu danych  

i) By-pass statyczny bezprzerwowy  

j) Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD z komunikatami o stanie pracy w języku Polskim  

k) Możliwość zdalnego zamykania systemów Windows/Linux/Unix  

l) Możliwość podłączenia wyłącznika EPO  

m) ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producenta i dystrybutora UPS  

n) Wymiary UPS (WxDxH): 540 mm x 731 mm x 1450 mm  

o) Waga do 190 kg  

p) Parametry mocy:  

i) ilość niezależnych modułów UPS: 6  

q) Praca jako :  

(1) moc pozorna UPS: 150 kVA  

(2) moc czynna UPS: 150 kW  

Bez ingerencji w wewnętrzną budową UPS  

r) Baterie  

i) - minimalny czas podtrzymania 12 minut przy 125kW  

ii) - żywotność baterii 10 – 12lat  
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iii) - baterie należy rozłożyć na stojaki w taki sposób aby nie przekroczyć maksymalnej 

obciążalności stropu (5 kN/ m2). 

3) Gwarancja, warunki dostawy i sposób serwisowania 

a) Gwarancja min. 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzeń na obiekcie. 

b) W ramach realizowanej oferty dostawca zapewni 

i) Dostawę części zamiennych przez co najmniej 10 lat, 

ii) Zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego systemu, 

c) Po upływie okresu gwarancji Dostawca wskaże podmioty uprawnione do płatnej 

obsługi serwisowej oraz zapewni dostęp do części zamiennych na okres minimum 10 

lat od daty zakończenia gwarancji, spis rekomendowanych części zamiennych wraz 

z cennikiem i planem przeglądów okresowych. 

4) Wykonawca po dostawie przeprowadzi pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające 

spełnianie przez dostarczony UPS zadeklarowanych parametrów. 

5) Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie teoretyczne oraz praktyczne dla 

wskazanych przez Inwestora pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji w miejscu 

zamontowania UPS-a. 

2.2.4 System klimatyzacji 

Ze względu na pracujące już obecnie urządzenia chłodzące produkcji Mitsubishi, system 

klimatyzacji dla obu pięter serwerowni i UPS należy rozbudować układy z chłodzeniem DX 

opartym na freonie R410 tej samej firmy. Jednostki zewnętrznych skraplaczy wraz ze 

sprężarkami będą zainstalowane w pobliżu dotychczas działających. 

Część wewnętrzna systemu klimatyzacji będzie realizowana na klimatyzatorach kanałowych 

freon/powietrze z redundancją N+1 dla całej komory serwerowni. Instalacja chłodnicza będzie 

prowadzona poza komorą w ciągach instalacji dotychczas użytkowanych i wprowadzana do 

wnętrza komory w pobliżu podwieszonych pod sufitami obu kondygnacji klimatyzatorów.  

Część wewnętrzna systemu klimatyzacji ma (docelowo) składać się z co najmniej 3x44kW + 

2x22kW mocy chłodniczej.  

Pomieszczenie UPS ma być chłodzone za pomocą trzech wymienników wody lodowej 

pracujących w układzie N+1.  

Na pierwszej kondygnacji zainstalowany zostanie dodatkowo nowy klimatyzator kanałowy o 

mocy 44kW do istniejącego już 22kW. Dwie kolejne nowe jednostki o mocy 2x44kW zostaną 

zainstalowane obok istniejącej już jednostki 22kW. 

Minimalne parametry jednostek klimatyzacji dla serwerowni.  

Poniżej opis dla układu - kanałowa jednostka wewnętrzna  oraz 2 jednostki zewnętrzne: 



21 
 
 

• nominalna moc chłodnicza układu z jedną jednostką wewnętrzną - co najmniej 44,0 kW 

• współczynnik EER - co najmniej 2,53 

• dopuszczalna długość instalacji chłodniczej – co najmniej 70 m 

• dopuszczalna różnica poziomów – co najmniej 30 m 

• zakres pracy dla trybu chłodzenia – co najmniej od -15 do +46 st.C 

• spręż kanałowej jednostki wewnętrznej – co najmniej 150 Pa 

• przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną – co najmniej 160 m3/min 

• wymagana funkcja automatycznego restartu 

• producent urządzeń musi posiadać certyfikat Eurovent 

1) Zalecana temperatura w serwerowni (w szafach IT) powinna się mieścić w przedziale 

między 20 - 220C, a wilgotność powietrza winna wynosić 40 - 55%.  

W przypadku temperatury pomiar winien być dokonany przy wlotach do urządzeń w szafie 

IT. Dodatkowe czujniki temperatury powinny być umieszczone na wysokości ok. 1 m na 

frontach szaf IT oraz 1czujnik temperatury w pomieszczeniu serwerowni.  

2) Wydajność chłodnicza jawna wymiennika freon/powietrze  - minimum 44 kW. 

3) Właściwości mechaniczne:  

• obudowa mechaniczna typu kanałowa, 

• montaż podsufitowy nieingerujący w wolną przestrzeń szafy rack, 

• masa klimatyzatora nie może przekroczyć 133 kg.  

4) Właściwości funkcjonalne wewnętrznych jednostek chłodniczych w serwerowni - 

wymagania minimalne: 

• powietrze dystrybuowane równomiernie w całej objętości komory serwerowni, 

• regulacja wydajności wymiennika ciepła odbywa się na podstawie pomiarów z 

czujników, regulacja wydajności chłodniczej odbywa się poprzez załączanie i 

wyłączanie klimatyzacji oraz skokową regulację prędkości obrotów wentylatorów, 

• zapewnienie możliwości zbierania skroplin i mechanicznego odprowadzania na 

zewnątrz grawitacyjnie lub za pomocą pompy skroplin, 

• zasilanie jednofazowe 230V, 

• wejścia rur i przewodów do komory zabezpieczone masami uszczelniającymi 

o wytrzymałości ogniowej co najmniej takiej jak ściany komory, 

Utrzymanie parametrów klimatycznych w serwerowni.  

Dla utrzymania dolnej granicy normy wilgotności względnej powietrza, przewiduje się montaż 

odpowiedniej ilości nawilżaczy pomieszczeniowych na ścianach serwerowni. Do nawilżaczy 

należy doprowadzić wodę, z zachowaniem zasad ograniczenia ryzyka rozszczelnienia instalacji, 
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oraz zasilanie elektryczne. Proponuje się zastosowanie nawilżacza parowego wiszącego, 

ściennego o wydajności min. 5kg/h. 

2.2.5 Szafy IT 

W ramach planowanej dostawy jest przewidziane dostarczenie szaf serwerowych o wymiarach 

42U 600x1000, IP 20, drzwi przednie oraz tylne  jednoskrzydłowe perforowane o 

przewiewności 80%, nośność szaf 1350 kg, szkielet szafy serwerowej musi być skręcany, ma to 

umożliwić ewentualną konieczność rozkręcenia szafy przy czynnościach montażowych i/lub 

serwisowych.  

Szafa powinna posiadać dwie pary belek nośnych, z możliwością dołożenia pary belek 

środkowych. Belki nośne z numeracją U,  profil belki nośnej z offsetem  min. 17,5mm, ma to 

umożliwić montaż urządzeń aktywnych różnych producentów. W szafach mają się znajdować 

maskownice pionowe. Maskownice muszą być montowane w przestrzeni pomiędzy belką 

nośną a osłoną boczną szafy. Maskownica pionowa ma przeciwdziałać recyrkulacji gorącego 

powietrza na przód szafy. Maskownice poziome montowane powyżej i poniżej belek nośnych 

tworzących przestrzeń 19”, maskownice poziome mają zapobiegać recyrkulacji gorącego 

powietrza. Szafa serwerowa musi być wyposażona w kratownicę kablową o minimalnych 

wymiarach 250x1800mm, kratownica będzie pełniła rolę pionowego organizera okablowania.  

Szafa musi mieć możliwość pionowego montażu listew zasilających, nie zabierając pozycji U 

na belkach nośnych. Płyty górne szaf powinny posiadać otworowanie, umożliwiające montaż 

wsporników tras kablowych. Płyta górna szaf powinna mieć możliwość wybicia zaślepek, 

w przypadku zmiany organizacji okablowania. 

Szafy muszą być wyposażone w min. dwadzieścia zaślepek poziomych 1U/ 19” na szafę. 

Szafy muszą spełniać minimum poniższe wymagania: 

• pionowa płynna regulacja elementów montowanych bezpośrednio do słupów 

szkieletu szafy, 

• elementy szkieletu szafy połączone przy pomocy sztywnych odlewanych narożników, 

• drzwi oraz osłony wpuszczane w szkielet szafy, 

• zawiasy drzwi ukryte, 

• osłony boczne zabezpieczone zamkami jednopunktowymi, 

• otwieranie osłon i drzwi tym samym kluczem, 

• belki nośne w szafach o szer. 600mm mocowane bezpośrednio do szkieletu szafy, 
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• połączenia uziemiające realizowane wyłącznie za pomocą elementów gwintowanych, 

• wylewane uszczelki tłumiące drgania w drzwiach i osłonach, 

• możliwość zamiany kierunku otwierania drzwi (prawe/lewe), 

• szkielet, drzwi i osłony malowane proszkowo. 

2.2.6 Zespoły szaf 

Szafy serwerowe ustawione w dwa zespoły, pięcio- i trzyszafowy ustawione do siebie pod 

kątem prostym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ – Proponowane rozmieszczenie 

urządzeń w serwerowni - piętro. 

Szafy serwerowe muszą być połączone poprzez płytę górną i dolną, dodatkowo szafy muszą 

być połączone poprzez słupy szaf, tworząc tym samym sztywną i stabilną konstrukcję. 

Konstrukcja zestawionych rzędów musi umożliwiać prowadzenie dwóch niezależnych duktów 

kablowych po płytach górnych szaf każdego rzędu, z możliwością przechodzenia ponad 

przerwą między rzędami szaf, na drugi rząd szaf. 

2.2.7 Serwerownia, piętro górne 

Układ technologiczny. 

Całość układu technologicznego oparto na systemach modułowych, powtarzalnych 

i skalowalnych. Przyjęto do projektu obciążalność szaf serwerowych maksymalnie    

5 kW/szafę. Serwerownia ta będzie wyposażona we wszystkie instalacje, w kompletną 

infrastrukturę, gotową do ulokowania sprzętu w 8 szafach IT, przy dostawie mocy zasilającej 

elektrycznej i chłodzenia w granicach 40 kW. Całość urządzeń będzie ulokowana w szafach, 

które, ustawione rzędami, utworzą  kąt prosty. 

Na tej kondygnacji znajdować się będą również UPS-y wraz z odpowiednią ilością stojaków 

bateryjnych z bateriami akumulatorów zapewniającymi 12 minut autonomii dla obu pięter 

serwerowni. 

Ze względu na przepływ ciepłego powietrza w górę a zimnego w dół, również większość 

urządzeń klimatyzacji będzie zainstalowana na górnej kondygnacji. 

Wszystkie  jednostki pracować będą w systemie 24/7 równolegle, generując moc chłodniczą, 

automatycznie dostosowując ją do rzeczywistego zapotrzebowania  w komorze – przy 

ustalonych parametrach klimatycznych. 

W przypadkach awarii któregoś z klimatyzatorów, pozostałe zwiększają swoją wydajność do 

wymaganej w danej chwili. 
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Na kondygnacji górnej zainstalowane obecnie urządzenie do inertyzacji (redukcja tlenu 

w powietrzu serwerowni) będzie pracowało nadal. 

 

Część elektryczna 

1) Zasilanie główne serwerowni: 

Należy przewidzieć jednostronne zasilanie pomieszczeń serwerowni z rozdzielnicy głównej 

budynku. Należy zaprojektować i wykonać rozdzielnicę napięcia gwarantowanego dla 

kondygnacji górnej. Ponadto wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnicy 

napięcia rezerwowanego (z agregatu prądotwórczego, w przypadku zaniku napięcia w sieci 

zasilającej) do której będzie podłączony UPS oraz bezpośrednio zasilane z niej urządzenia 

klimatyzacji, wentylacji, inertyzacji, itp. 

2) Rozdzielnice serwerowni: 

W pomieszczeniu serwerowni należy posadowić rozdzielnice odbiorów IT. W rozdzielnicach 

należy wydzielić sekcje napięcia niegwarantowanego i gwarantowanego. Pomiędzy sekcją 

napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego wykonać sprzęgło, które umożliwi 

serwisowanie UPS-a.  

Całkowita moc szczytowa serwerowni nie powinna przekroczyć 150 kW. Przyjęto zasilanie 

urządzeń IT, jako jednostronne, w rygorach Tier II, tj. jeden tor aktywny z UPS. 

Ustawienie UPS-a modułowego mocy 125+25 kVA/kW, z uwzględnieniem baterii 

akumulatorów - podtrzymanie zasilania min. 12 min. Należy pamiętać o takim rozłożeniu 

baterii, aby nie przekroczyć wytrzymałości konstrukcyjnej stropów, określonej na 5 kN/m2. 

Montaż rozdzielnic napięcia gwarantowanego w serwerowni, należy przewidzieć w pobliżu 

UPS-a, dla uniknięcia prowadzenia długich kabli zasilających. 

Z sekcji napięcia gwarantowanego rozdzielnicy zasilone zostaną przewody lub szynoprzewody, 

które będą zasilały szafy serwerowe.  

3) Dystrybucja zasilania w obrębie boksu IT 

Na potrzeby dystrybucji zasilania szaf IT należy poprowadzić przewody lub szynoprzewody pod 

podłogą techniczną. Szynoprzewody poprowadzić pod tyłami szaf. Szynoprzewody zasilać 

kablowo, poprzez głowice zasilające z rozdzielnicy RGS. Szynoprzewody wyposażyć w kasety 

odpływowe, w których zostaną zainstalowane zabezpieczenia nadprądowe dla 

poszczególnych szaf rack.  Prąd znamionowy szynoprzewodów dobrać przy uwzględnieniu 
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występowania wyższych harmonicznych, które mogą doprowadzić do przeciążenia  przewodu 

N. 

Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych przewidzieć kablowo z rozdzielnic napięcia 

rezerwowanego. 

4) Zasilanie szaf serwerowych: 

Należy przewidzieć jednotorowe zasilanie każdej szafy serwerowej - z szynoprzewodów. 

Instalację zasilania szaf IT należy poprowadzić pod podłogą techniczną w korytkach 

siatkowych. Obwody z rozdzielnic zakończyć gniazdami prostymi skręcanymi typu IEC60309 

32A/230V z zabezpieczeniem 32A dla każdej z faz. Wyżej wymienione obwody muszą być 

zakończone pod każdą z szaf pod podłogą techniczną z odpowiednim zapasem przewodu, 

pozwalającym na wciągnięcie gniazd do szaf. W szafach należy umieścić pionowo - z tyłu każdej 

szafy (na specjalnych uchwytach mocujących, poza belkami 19”) - dwie listwy zasilające 

monitorowalne. Wymaga się, aby listwy zasilające były tego samego producenta co szafy. 

Minimalne parametry listew zasilających: 

• 18 gniazd okrągłych z bolcem 16A/230V. 

• Gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy. 

• Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów. 

• Gniazda podzielone na dwa bloki. Każdy blok zabezpieczony wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym MCB z charakterystyką C i ograniczeniem do wartości 16A. 

• Obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym. 

• Listwa przystosowana do montażu w szafach 19” w pionie. 

• Wsporniki do montażu listwy w 4 płaszczyznach. 

• Kabel zasilający długości 3m. 

• Kabel zakończony wtykiem prostym skręcanym typu IEC60309 jednofazowym. 

• Maksymalne obciążenie 32A (7360 W). 

• Maksymalne napięcie zasilające 230V 

• 2 cyfrowe wskaźniki obciążenia prądowego z trzysegmentowym wyświetlaczem LED 

po jednym na każdy blok zasilający. 

o zakres pomiaru 0,1……16A. 

o dokładność pomiaru   ±2,5% . 
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• Wbudowany web serwer z funkcją monitorowania obciążenia prądowego 

poszczególnych obwodów listwy, z funkcją Watchdog over IP. 

• Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (Ethernet 10/100BaseT). 

• Protokoły TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, Syslog, DHCP. 

• Stopień ochrony IP20. 

• Deklaracja zgodności CE. 

• Kraj pochodzenia: Polska lub UE. 

5) Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych serwerowni 

Istniejącą instalację gniazdek ściennych ogólnego przeznaczenia 230V w pomieszczeniach 

serwerowni należy dostosować do aktualnych potrzeb serwerowni. 

Istniejącą instalację oświetlenia pomieszczeń serwerowni należy dostosować do wymogów 

przepisów w tym zakresie.  Należy wykonać niezbędne pomiary powykonawcze oraz 

dokumentację powykonawczą 

2.2.8 Serwerownia, piętro dolne 

Na dolnej kondygnacji komory znajduje się obecnie pracująca serwerownia, która zawiera 13 

szaf serwerowych , upakowanych bardzo nierównomiernie. Łączna moc krytyczna urządzeń IT 

ulokowanych na tej kondygnacji wynosi ok. 61 kW. Urządzenia te zasilane są w napięcie 

gwarantowane z trzech UPS-ów zainstalowanych (wraz z bateriami akumulatorów) na 

poziomie górnym. 

Klimatyzacja pochodzi z dwóch zestawów DX Mitsubishi 22kW i nie zapewnia pełnego pokrycia 

na chłód oraz niezbędnej redundancji. 

W związku z potrzebą rozbudowy, funkcja piętra górnego zostaje zmieniona. Należy więc 

zapewnić dotychczasowej serwerowni dolnej odpowiednie warunki zasilania w napięcie 

gwarantowane (z redundancją) oraz dostosowaną do nowych warunków klimatyzację 

(również z redundancją). 

2.2.9 Monitoring parametrów serwerowni  

Wymagania ogólne 

System monitoringu ma zapewnić ciągłe rejestrowanie warunków klimatycznych panujących 

w serwerowni: temperatur, wilgotności oraz ewentualne zalania wodą. Dane z pomiarów mają 

być archiwizowane na serwerze (o danych, jak niżej) w bazie SQL. System powinien umożliwiać 

archiwizację danych również z innych urządzeń wyposażonych w komunikację po protokole 

SNMP. Dane zarejestrowane i bieżące mają być widoczne lokalnie na monitorach, 
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oprogramowanie klienta na stronie WWW oraz na urządzeniach mobilnych z systemem 

Android. System ma mieć możliwość ostrzegania administratorów poprzez wiadomości SMS, 

email oraz syrenę sygnalizacyjną o zdarzeniach zagrażających pracy urządzeń. 

Minimalne wymagania dotyczące urządzeń 

Do zbierania danych mają zostać użyte sterowniki z wyjściem Ethernet ze złączem RJ45. Sieć 

podłączonych czujników temperatury i wilgotności ma tworzyć sieć o dowolnej topologii 

(podłączenie czujników w razie potrzeby równolegle lub szeregowo), zarządzanej przez 

sterownik. Każda z czujek ma posiadać elektroniczną indywidualną adresację, umożliwiającą 

jednoznacznie określenie ewentualnego wystąpienia alarmu lub awarii. 

Sterownik powinien posiadać możliwość samodzielnego łączenia się z centrum zbierania 

danych, w celu zgłoszenia sytuacji alarmowej, jak i umożliwiać okresowe odczytywanie ze 

strony oprogramowania centrum nadzoru. Zastosowany sterownik musi posiadać możliwość 

późniejszej rozbudowy o dodatkowe czujniki np. dymu, otwarć drzwi, zaniku zasilania oraz 

liczniki. 

• stały odczyt oraz archiwizacja pomiarów temperatur i wilgotności w czterech 

wskazanych punktach w serwerowni, 

• kontrola wystąpienia zalania wodą w pięciu wskazanych miejscach 

• ostrzeganie administratorów poprzez wiadomości: SNMP Trap, SMS (poprzez 

zewnętrzny modem GSM) do 5 abonentów i e-mail. 

Mechanika urządzeń 

Obudowa sterowników systemu powinna umożliwiać montaż w 19”/1U, na szynie DIN oraz 

naściennie. 

Parametry urządzeń 

Sterownik powinien zapewniać pracę autonomiczną jako urządzenie monitorujące warunki 

klimatyczne w serwerowni z alertami przez e-maile a także jako element kompleksowego 

systemu monitoringu (SNMP). 

Dostęp do urządzeń powinien być możliwy po sieci oraz przy użyciu aplikacji mobilnych 

(Android, iPhone) albo przez portal online. 

Właściwości sterownika: 

• Ethernet: RJ45 (10/100 BASE-T), 

• WEB: wbudowany serwer web, 

• Rejestr danych: pojemność ponad 250 000 rekordów, 
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• Czujniki: 6xRJ11 – maksymalnie 16 czujników zewnętrznych (1-Wire, 1-Wire UNI), 

możliwość pomiaru: wilgotności, napięcia, prądu, 4-20mA, oświetlenie, temperatury 

(z użyciem Pt100, Pt1000) i wiele innych wielkości…, 

• Wejścia cyfrowe (DI): 12xDI dla styków beznapięciowych (detektory stanu), 

współpraca z: kontrolą otwarcia drzwi, detektorami dymu, detektorem włączenia 

zasilania 110/230V, wykrywaczem zalania wodą, detektorem uszkodzenia 

wentylatora, 

• Wyjścia cyfrowe (DO): 4xDO wyjścia przekaźnikowe (niskonapięciowe styki NO/NC) 

• Współpraca z RS-485: tak, 

• Zasilanie: 9-30 V DC, 

• Temperatura pracy: -30 do +85 stopni C, 

• Protokoły komunikacji M2M: SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push, 

• Współpraca z chmurą: protokół HWg-Push, 

• Modem GSM: zewnętrzny modem GSM dla wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) 

może przyłączony do RS-232, 

• SMS + dzwonek alarmowy: dostępny, 

• Wiadomość tekstowa (SMS): alarmy mogą być wysyłane jako SMS-y aż do 5 odbiorców 

(numerów telefonów), SMS-y mogą być wysyłane przez lokalny modem GSM albo 

zdalnie po sieci. Bez specjalnego oprogramowania. 

Realizacja zadania w obiekcie 

W szafach należy zainstalować po jednym czujniku temperatury oraz w dwóch szafach czujniki 

temperatury i wilgotności. 

Należy zainstalować na obu poziomach w serwerowni stosowną ilość czujników zalania w 

newralgicznych miejscach: na trasie prowadzenia wody do nawilżacza parowego oraz w 

miejscach zagrożonych zalaniem skroplinami pod klimatyzatorami kanałowymi. 

Należy zainstalować odpowiednią ilość czujek dymu, w celu uniknięcia pożaru.  

W uzgodnionej z Inwestorem szafie należy zainstalować sterownik zbierający informacje 

z czujników i detektorów, i transmitujący te dane do systemu nadrzędnego oraz generujący 

odpowiednie komunikaty lub alarmy. 
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2.2.10 System teletransmisyjny 

Zakres 

Poniższe opracowanie stanowi opis, według którego należy zaprojektować i wykonać 

instalacje okablowania strukturalnego w związku z planowaną rozbudową serwerowni na 

piętrze komory. 

Normy i wytyczne  

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są 

przedstawione poniżej normy okablowania strukturalnego.  

Normy europejskie dotyczące wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska:  

• EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 1: Wymagania ogólne  

• EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe;  

Normy europejskie pomocnicze:  

• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 

Specyfikacja i zapewnienie jakości;  

• PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;  

• PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania  

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;  

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie  z wymaganiami 

normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi lub amerykańskimi, 

tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B. 

Rozwiązania szczegółowe  

• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być 

oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania 

i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system       w takim zakresie, 

aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu 

gwarancyjnego w/w producenta,  
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• System okablowania ma posiadać wydajność klasy EA potwierdzoną przez niezależne 

laboratorium, 

• Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu: S/FTP o 

paśmie przenoszenia 500 MHz w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, 

bezhalogenowa). Ekranowanie całego kabla w postaci siatki stalowej dookoła 

wszystkich par, ekranowanej każdej pary w postaci jednostronnie lakierowanej foli.  

• Konfigurację oraz rozmieszczenie gniazd końcowych należy przedstawić na podkładach 

i schematach dołączonych do projektu,  

• Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowany moduł gniazda RJ45 kat. 

6a, FTP/STP,  

• Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być trwale zakończony na 

ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na 

panelu krosowym w szafie,  

Struktura systemu okablowania  

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głosu poprzez 

okablowanie Klasy EA / Kategorii 6a.  

Instalację okablowania strukturalnego wykonać w oparciu o ekranowane komponenty 

spełniające wymagania Kategorii 6a (szczegółowe wymagania dotyczące testowania w/w 

komponentów zawarte są w normie ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am.1, ANSI/TIA/EIA 568-B-2.1 oraz 

EN 50173-1:2002 Am.1) 

Okablowanie poziome 

Kompletny system klasy EA, w skład którego wchodzą wszystkie komponenty kategorii 6a.  

Rozwiązania w pełni zapewniające transmisję 10Gigabit na pełnych 100 metrach kanału 

transmisyjnego.  

System złożony w oparciu o ekranowane tory transmisyjne.  

Wewnątrz komory pomiędzy szafami medium transmisyjne miedziane. 

Należy zaprojektować trasy kablowe  pomiędzy Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym, a każdą 

szafą.   

Połączenie LPD w serwerowni ze światem zewnętrznym (GPD) należy wykonać poprzez 

przełącznicę światłowodową – kablem światłowodowym.  

Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:  
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• Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania;  

• Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  

• Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  

• Lokalizację przebić przez ściany i podłogi 

• Certyfikat gwarancji systemowej 25-letniej wydany przez producenta okablowania 

bezpośrednio inwestorowi  

• Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 

powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji.  

Uwagi końcowe 

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego skoordynować 

z planowanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, 

instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Nie dopuszcza się układania kabli we 

wspólnych trasach kablowych z instalacją elektryczną.  Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią 

zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy 

ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z 

Użytkownikiem końcowym a także Inspektorem nadzoru. Wszystkie szafy kablowe 19" wraz z 

osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone muszą być uziemione by zapobiec 

powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w 

dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do 

pisemnego rozstrzygnięcia.  

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych 

aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania 

techniczne.  

2.2.11 Inne prace  

Testy, dokumentacja, instruktarz: 

1) Pomiary powykonawcze wraz z protokołami.  

2) Testy działania poszczególnych systemów wraz z protokołami z przeprowadzonych prób.  

3) Instruktaż personelu w zakresie obsługi serwerowni i urządzeń towarzyszących. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych przewiduje się przeprowadzenie instruktażu dla 

uzgodnionej grupy pracowników Zamawiającego z zakresu zasad prawidłowej eksploatacji 

i utrzymania serwerowni.  

4) Dokumentacja powykonawcza.  

Dla wszystkich branż należy wykonać:  
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a) projekt wykonawczy (zatwierdzony przez Zamawiającego)   - 6 egz. 

b) inwentaryzację (jeżeli zakres dotyczy)     - 2 egz. 

c) pomiary (jeżeli zakres dotyczy)      - 6 egz. 

d) dokumentację powykonawczą dla każdego systemu   - 6 egz. 

e) kpl. projektów jw. w wersji elektronicznej na płycie CD:   - 1 szt. 

(1) w formacie PDF 

(2) dodatkowo rysunki w formacie DWG 

f) instrukcje eksploatacji       - 4 egz. 

5) Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca ma obowiązek uruchomić serwerownię 

(bez montażu i uruchamiania serwerów) oraz skonfigurować ze sobą pracę 

zainstalowanych urządzeń.  

6) Należy przeprowadzić test pracy urządzeń.  

7) Instruktaż personelu dotyczący wszystkich zamontowanych urządzeń w serwerowni.  

Bezpieczeństwo 

Przy wykonywaniu projektów instalacji (wewnętrznych), należy brać pod uwagę  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 

178 poz. 1380). W szczególności, należy stosować się do zasad, iż „urzędy, instytucje, 

organizacje, przedsiębiorcy lub osoby fizyczne są obowiązane uwzględnić wymagania w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu” oraz 

„autorzy dokumentacji projektowej zapewniają jej zgodność z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej”. Jeśli zatem na etapie projektowania zajdzie potrzeba dodatkowego 

dostosowania obszarów montażu do wymogów p. poż, należy w projekcie uwzględnić tego 

typu zadania. 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe, przy 

projektowaniu należy także uwzględnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom, jak m.in.: 

− do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie 

lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku; 

− prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez 

pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo 

energetyczne oraz zaznajomieni z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu 

osób porażonych prądem elektrycznym;  
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− prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego muszą 

być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mieć 

aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne, a druga może być osobą pomocniczą; 

− pracowników należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony stosownie do 

wykonywanych prac; 

− przed przystąpieniem do prac na czynnych urządzeniach elektrycznych, podlegających 

modernizacji, należy wyłączyć je spod napięcia i zabezpieczyć stan wyłączenia; 

− przed przystąpieniem do prac, teren robót należy zabezpieczyć przed wstępem osób 

nieupoważnionych, 

− roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.2.12 Warunki wykonania i odbioru robót oraz dostaw 

Odbiory i testowanie powykonawcze 

Testy końcowe przeprowadza wykonawca, odpowiednio, w trakcie realizacji prac po 

wykonaniu poszczególnych elementów infrastruktury wymaganych warunków technicznych, 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w projekcie technicznym. 

W testach końcowych stosuje się, zależnie od szczegółowego zakresu zrealizowanej budowy 

kanalizacji kablowej, następujące metody badań: 

− Oględziny, 

− sprawdzenie wymiarów i materiałów, 

− testy funkcjonalne struktury uruchomionej w oparciu o sprzęt aktywny. 

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić testy końcowe dla 100 % wykonanego zakresu 

prac. 

Protokoły z tych testów należy dostarczyć Inwestorowi przed rozpoczęciem się odbioru w 

formie możliwej do zarejestrowania i archiwizacji. Pozytywny wynik testów końcowych 

stanowi przesłankę zgłoszenia zakresu do odbioru końcowego.  

Zasady podstawowe 

Zamawiający, by wykluczyć złą wolę wykonawcy, zastrzega sobie możliwość zlecenia 

dodatkowych testów końcowych podmiotowi który nie jest stroną umowy. W wyniku 

dodatkowych testów dojdzie do weryfikacji i konfrontacji wyników z przedstawionymi przez 

wykonawcę. Testy dodatkowe mogą objąć dowolny zakres przedmiotu inwestycji, o którym 

decyduje zamawiający. W przypadku gdy wyniki testów dodatkowych wykażą 

nieprawidłowości, wykonawca jest zobowiązany się do nich odnieść i wyjaśnić przyczynę 
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pojawienia się problemu, oraz zaproponować akceptowalne dla zamawiającego rozwiązanie, 

w przeciwnym razie, w przypadku rażących nieprawidłowości będzie to podstawą do 

odrzucenia zakresu prac przez komisję odbiorczą. 

W trakcie odbioru wykonywane są badania odbiorcze. Wymagane dokumenty do 

przeprowadzenia odbioru wybudowanej kanalizacji kablowej stanowią: 

a. normy wytycznych wykonawczo-projektowych oraz wymagania PFU dot. budowy 

miejskiej sieci oraz obowiązujące dokumenty formalnoprawne (Polskie Normy, 

Rozporządzenia, Zarządzenia itp.), 

b. projekt techniczny (odpowiednio do zakresu - projekt budowlany, projekt 

wykonawczy), 

c. dokumentacja powykonawcza, 

d. dziennik (dzienniki) budowy, wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby, 

e. protokoły testów (badań) końcowych, przeprowadzonych przez wykonawcę. 

Dokumentacja testów odbiorczych 

Potwierdzenie dostarczenia kompletu dokumentów zgromadzonych w procesie odbiorczym 

wykonywane jest na formularzach odbiorczych. 

Odbiór sprzętu aktywnego 

Sprzęt stanowiący zakres odbieranej infrastruktury dla realizacji przedmiotu zadania powinien 

w ramach dostawy być ulokowany w docelowych lokalizacjach i uruchomiony w podstawowej 

konfiguracji, umożliwiającej przeprowadzenie testów. Zamawiający dopuszcza możliwość 

dostawy pośredniej zamawianej infrastruktury w przygotowanym laboratorium Wykonawcy 

w celu dokonania niezbędnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Wszelkie koszty 

związane z realizacją prac konfiguracyjnych poza lokalizacją docelową pozostają po stronie 

Wykonawcy. 

Należy wykonać testy akceptacyjne na poziomie wszystkich urządzeń zakupionych w ramach 

projektu. Testy wykonywać dla każdego urządzenia osobno oraz w strukturze połączonej. 

Należy dokonać kontroli funkcjonalnej urządzeń i oferowanego oprogramowania, w sposób 

pozwalający na jednoznaczne określenie zgodności ze specyfikacją. Oprócz weryfikacji 

funkcjonalnej, należy dokonać także weryfikacji wydajności wdrożonych rozwiązań 

W celu przeprowadzenia testów związanych z bezpieczeństwem sieci oraz wydajności, 

Dostawca powinien zademonstrować funkcjonowanie sieci w spreparowanym środowisku 

testowym. Dostawca przed odbiorem uzgodni z Zamawiającym program i harmonogram 

testów. Zamawiający Będzie miął także możliwość wykonania testów innych niż zgłoszone 

przez Dostawcę (jeśli wynikiem tych testów będą nieprawidłowości wynikające 
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z niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę, musi on się ustosunkować do 

wyników, oraz ustalić z zamawiającym sposób usunięcia problemu). 

Minimalny zakres testów powinien obejmować: 

1. Testowanie wydajności: 

Pierwszym etapem powinna być weryfikacja poprawności przyłączeń punktów, 

a następnie weryfikacja parametrów w odniesieniu do wyników wzorcowych.  

2. Testy bezpieczeństwa: 

• W celu oceny bezpieczeństwa sieci należy zaprojektować zestaw scenariuszy 

testowych, które sprawdzają infrastrukturę oraz oprogramowanie pod kątem 

typowych zakresów realizowanych e-usług w ramach projektu. 

• Wszystkie testy akceptacyjne powinny odbywać się w obecności 

Zamawiającego z dostępem bezpośrednim do urządzeń włącznie, co ma 

zagwarantować wiarygodność wykonywanych prób.  

• Jeśli mowa o losowym wyborze parametrów, urządzeń lub ich elementów, 

należy uznać, że wskaże je Zamawiający. Zamawiający ma prawo do 

nieinformowania Dostawcy o wybranym do testowania sprzęcie i 

lokalizacjach, do momentu przystąpienia do testów akceptacyjnych. 

• Zamawiający ma prawo do zlecenia testów osobom/firmom zewnętrznym. 

Na podstawie przeprowadzonych testów należy stworzyć raporty zawierające interpretacje 

wyników oraz wnioski z nich płynące (wraz z ewentualnymi metodami rozwiązania 

pojawiających się problemów bądź sugestiami co do zmian mogących korzystnie wpłynąć na 

parametry infrastruktury). Za wykonanie testów odpowiedzialny jest realizator, podpisanie 

protokołu odbioru powinno być poprzedzone akceptacją raportu z wykonanych testów 

infrastruktury. 

2.2.13 Wymagania gwarancyjne i serwisowe dotyczące dostaw oraz prac, o których mowa 

w niniejszym OPZ.  

1) Wymagania zdefiniowane w niniejszym punkcie nie odnoszą się do innych załączników 

SIWZ – w szczególności do wymagań gwarancyjnych i serwisowych dot. systemów 

obejmujących przetwarzanie danych w ramach struktur samorządowych oraz 

uwzględniających e-usługi dla sektora samorządowego w ramach systemów świadczenia 

e-usług publicznych oraz dostaw i wdrożenia infrastruktury (serwery, macierze itp.). 

2) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane  roboty,  w ramach 

postępowania przetargowego na okres wskazany w punkcie „Opis kryteriów, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert” SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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(SIWZ), licząc od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy.  

3) W okresie trwania Gwarancji Wykonawca nieodpłatnie dokonuje napraw.  

4) Koszty obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, w tym pełna obsługa gwarancyjna 

i serwisowa (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) będą wliczone w cenę oferty.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uszkodzeń i usterek w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii.  

6) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu 

gwarancyjnego przez 8 (osiem) godzin (od godz. 8:00 do godz. 16:00) na dobę, 5 (pięć) dni 

roboczych w tygodniu.  

7) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu 

konsultacji z zakresu prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów objętych 

niniejszym postępowaniem.  

8) Zgłoszenia uszkodzeń, usterek i błędów dokonywane będą przez uprawnione osoby 

Zamawiającego w formie elektronicznej, pisemnej lub faksowej do zespołu serwisowego 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne pod 

warunkiem ich potwierdzenia zgłoszeniem pisemnym (faks).  
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3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA INFRASTRUKTURY AKTYWNEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA 

3.1 INFRASTRUKTURA SERWEROWA TYPU BLADE 

Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić serwery typu blade spełniające poniższe parametry. 

3.1.1 Infrastruktura blade – 2 szt. 

Wymagania w zakresie infrastruktury blade: 

ID 

wymagania 

Opis wymagania 

INF.BLA.1. Infrastruktura musi być przystosowana do montażu w szafie typu rack 

19”, umożliwiająca obsadzenie wszystkich wymaganych serwerów bez 

konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. 

INF.BLA.2.  Każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury musi posiadać 

identyczną konfigurację (w szczególności tę samą konfigurację 

wyprowadzeń LAN oraz SAN).  Infrastruktura musi umożliwiać montaż 

minimum 16 serwerów dwuprocesorowych opisanych wymaganiami, 

wysokość pojedynczej obudowy w  r a m a c h  I n f r a s t r u k t u r y  nie 

może przekraczać 10U. Obudowa musi umożliwiać montaż serwerów 2 i 4-

procesorowych w technologii procesorów x86-x64, a także serwerów z 

procesorami w technologii 64-bit (RISC lub EPIC) dedykowanymi pod system 

UNIX producenta serwera. Oba typy serwerów muszą być w ofercie 

producenta serwerów. Serwery typu blade jak i obudowa certyfikowane 

przez jednego producenta. 

INF.BLA.3. Możliwość umieszczania w ramach pojedynczej obudowy wszystkich

modeli serwerów blade danego producenta dostępnych w aktualnej ofercie

handlowej. 

INF.BLA.4. Każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury dla serwerów blade musi 

posiadać minimum: 

2 konwergentne  moduły  wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów 

CNA 20Gb na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację 

połączeń LAN i SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać 

wyprowadzenie sygnałów LAN i SAN z infrastruktury z zachowaniem 

redundancji połączeń. Każdy moduł powinien posiadać minimum 12 portów 

zewnętrznych, z czego min 8 przygotowanych do obsadzenia modułami SFP+ 
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i  minimum 4 porty przygotowane do obsadzenia QSFP+. Wraz z modułami 

należy dostarczyć minimum 16 wkładek SFP+ 8Gb FC (po 8 na moduł) i 4 

wkładki QSFP+ 40Gb SR4 100m (po 2 na moduł). 

INF.BLA.6. Zastosowane w ramach każdej obudowy wchodzącej w skład infrastruktury 

dla serwerów blade moduły LAN i SAN muszą mieć funkcjonalność 

przydzielania adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta 

rozwiązania blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie. 

Przydzielenie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów 

kart Ethernet i Fibre-Channel na serwerze. Musi istnieć także możliwość 

przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. 

Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN i 

SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie 

producenta serwerów blade. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć 

możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak,  ab y  między 

wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Wymagana jest możliwość 

boot’owania systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych 

serwerach blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN. Wymagane 

wszystkie niezbędne licencje na opisaną funkcjonalność dla całej 

infrastruktury blade. W przypadku zastosowanych modułów 

konwergentnych (LAN i SAN), musi istnieć możliwość określenia pasma 

przepustowości pojedynczego portu CNA na serwerze w zakresie od 

100Mb/s do 20Gb/s. 

INF.BLA.7. Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych modułów komunikacyjnych w 

pojedynczej obudowie wchodzącej w skład infrastruktury blade muszą być, 

co najmniej 4 miejsca nieobsadzone, pozwalające na instalację dodatkowych

modułów komunikacyjnych. 

INF.BLA.8. Każda z obudów na serwery wyposażona w zestaw redundantnych 

wiatraków (typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy 

urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów 

i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. Wentylatory muszą być 

niezależne od zasilaczy, wymiana. Wymiana wentylatora (wentylatorów) 

nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy). 
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INF.BLA.9. Każda z obudów wyposażona w zestaw zasilaczy redundantnych typu Hot 

Plug. System zasilania zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych 

zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy założeniu konfiguracji N + N), 

wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej 

liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Procesory 

serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. 

INF.BLA.10. Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia lub

odłączenia wentylatorów 

(pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów). 

INF.BLA.11. Każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury dla serwerów blade musi 

mieć zainstalowane dwa redundantne, sprzętowe moduły zarządzające, 

typu Hot Plug, oraz zintegrowany w modułach zarządzających lub w 

obudowie, moduł KVM, umożliwiający podłączenie klawiatury, myszy i 

monitora 

INF.BLA.12. Każda z obudów wchodzących w skład infrastruktury musi posiadać 

identyczną konfigurację sprzętową w zakresie zasilaczy, wiatraków oraz 

modułów I/O. 

 

3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade 

Wymagania w zakresie zarządzania infrastrukturą blade: 

ID 

wymagania 

Opis wymagania 

INF.BLA.13. Zarządzanie w oparciu o jednolite oprogramowanie, czyli z jednego panelu o 

jednym adresie IP. Oprogramowanie musi w sposób graficzny wizualizować stan 

poszczególnych elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, ostrzeżenia, 

awarie). Musi istnieć możliwość modyfikacji panelu głównego aplikacji poprzez 

zmianę kategorii systemów, dla których prezentowany jest „stan 

zdrowia”/status. Na przykład musi istnieć możliwość zawężenia prezentacji stanu 

zdrowia do serwerów kasetowych. 

INF.BLA.14. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. 

Przedstawienie graficznej reprezentacji w formie 3D temperatury w serwerowni 

z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu szafy technicznej lub 
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serwera. Wizualizacja wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez 

serwer i temperatury w czasie rzeczywistym. Możliwość automatycznego 

wykrywania i wizualizacji dostarczanej mocy zasilania od poziomu serwerowni do 

serwera. Bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń. Pojedynczy 

interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o 

sprzęcie i oprogramowania układowego. Zebrane dane muszą być udostępniane 

poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika. Zarządzanie 

uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról. 

INF.BLA.15. Dostęp do aplikacji zarządzającej powinien być możliwy z serwera zarządzającego 

lub dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę internetową (połączenie 

szyfrowane SSL) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania 

producenta serwera. 

INF.BLA.16. W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol

tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury 

INF.BLA.17. Zautomatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera kasetowego, 

stelażowego za pomocą profili. 

INF.BLA.18. • Centralny system zarządzania zainstalowany na wirtualnej maszynie, jako 

„virtual appliance”. Wsparcie dla środowisk wirtualizacyjnych VMware 

ESX/vSphere 5.5, Windows Server 2012 (hyperV) lub nowszych. Możliwość 

konfiguracji środowiska serwerów kasetowych w oparciu o logiczne profile 

serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN 

wraz z możliwością migracji pomiędzy wieloma obudowami lub serwerami. 

W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące 

parametry: adres MAC, adres WWN, sekwencja bootowania systemu, 

sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA, ustawienia BIOS, wersje 

firmware 

• Możliwość konfiguracji serwerów stelażowych w oparciu o logiczne profile 

zawierające minimalnie następujące parametry: sekwencja bootowania 

systemu, ustawienia BIOS, wersje firmware 

• Ustawienia BIOS pozwalające na minimum: 

− włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel 

− włączenie/wyłączenie rdzeni procesora 



41 
 
 

− włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych 

− zmiana ustawień poziomu poboru prądu 

− ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel 

− ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM  

• Możliwość zdalnej aktualizacji firmware serwerów kasetowych i 

stelażowych, obudów, modułów interconnect zainstalowanych w 

obudowie kasetowej 

• Możliwość scentralizowanego, spójnego zarządzania, co najmniej 20-ma 

obudowami na serwery kasetowe, jako pojedynczym środowiskiem i min. 

320 serwerami 

• Monitorowanie utylizacji serwera: procesorów, zasilania, temperatury 

• Prezentacja w postaci graficznej logicznych i fizycznych połączeń pomiędzy 

serwerami kasetowymi, obudowami na serwery kasetowe, profilami 

serwerów i modułami interconnect  

• Integracja z narzędziami jak VMware vCenter oraz Microsoft SystemCenter 

i Red Hat Enterprise Virtualization przez specjalną wtyczkę (np. dodatkowe 

zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającą możliwości zarządzania o 

warstwę sprzętową 

• Wbudowane raporty dotyczące użycia zasobów jak również 

zarejestrowanych zdarzeń z możliwością eksportu do plików w formacie 

xls, lub csv lub PDF 

INF.BLA.19. Oprogramowanie automatyzujące instalacje systemu operacyjnego z 

wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) i bez PXE (możliwość 

realizacji przez osobna aplikację dostarczoną w postaci maszyny wirtualnej 

wspierającej środowisk wirtualizacyjne VMware ESX/vSphere 5.5, Windows 

Server 2012 (hyperV) lub nowsze) zapewniające: 

• Zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów 

operacyjnych z wykorzystaniem zadań (ang. jobs) oraz tzw. plików 

parametryzacji np. klucze licencyjne, parametry systemu: nazwa węzła, 

wielkości, adresy statyczne IP itp. 

• Zautomatyzowane, zrównoleglone zadania takie jak: 
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− ustawienie serwera do pracy w trybie „boot from SAN” 

− przywrócenie ustawień domyślnych 

− odświeżenie oprogramowania układowego (firmware) 

− zmiana parametrów BIOS 

− zmiana ustawień karty zarządzającej 

W przypadku realizacji powyższych funkcjonalności przez osobną aplikację 

konieczne jest zapewnienie integracji tej aplikacji z centralnym systemem 

zarządzania. Integracja rozumiana jako, współpraca i komunikacja pomiędzy 

tymi systemami i unikanie konfliktów przy wykonywaniu zadań.   

INF.BLA.20. Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie serwery blade możliwe do 

obsadzenia w oferowanej infrastrukturze blade. System zarządzający musi 

umożliwiać zarządzanie wszystkimi obudowami na serwery blade, które będą 

dostarczone w ramach infrastruktury dla serwerów blade. 

 

Ponadto oprogramowanie zarządzające musi posiadać następujące cechy: 

1. Oprogramowanie musi umożliwiać dostęp do portalu administracyjnego i portalu 

użytkownika. 

2. Dostęp do portalu administracyjnego i portalu użytkownika musi być możliwy 

z serwera zarządzającego i/lub dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę 

internetową (połączenie szyfrowane SSL) bez konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania. 

3. Możliwość obsługi wielu klientów/organizacji (multi-tenancy) 

4. Oprogramowanie ma umożliwiać: 

a. separację i izolację zasobów fizycznych oraz wirtualnych, danych, 

systemów i sieci (VLAN, zonning) i bezpieczne ich współdzielenie przez 

wiele organizacji (podmiotów gospodarczych) korzystających 

z platformy, w szczególności z zachowaniem odrębności w zakresie 

dostępności usług oraz ich wykorzystania. 

b. separację i izolację na poziomie aplikacji - muszą posiadać dodatkowe 

mechanizmy zapewniające separację i logiczną izolację na poziomie 

warstw samej aplikacji 

c. określanie limitów zasobów fizycznych i wirtualnych wykorzystywanych 

przez organizacje. 
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5. Model licencjonowania oprogramowania zarządzania należy dobrać tak, aby możliwe 

było świadczenie usług udostępniania zasobów fizycznych i wirtualnych dla klientów 

(chmura publiczna). 

6. Licencje - Wykonawca ma dobrać właściwy model licencjonowania komponentów 

programistycznych dostarczanego środowiska zarządzania usługami chmury 

obliczeniowej i ochrony danych na zasadach chmury publicznej, tak aby spełnione były 

wymagania ilościowe na liczbę serwerów wirtualnych, serwerów fizycznych 

użytkowników, administratorów, organizacji, baz danych. 

7. Interfejsy - Oferowane oprogramowanie zarządzające warstwą konfigurowania, 

dostarczania usług chmury obliczeniowej ma zapewniać interfejs programistyczny 

API/SDK umożliwiający integrację z istniejącymi i planowanymi systemami 

Zamawiającego. 

8. Dostarczona platforma chmurowa musi mieć możliwość integracji z innymi 

publicznymi chmurami obliczeniowymi udostępniającymi API, w zakresie zamawiania 

usług i zarządzania usługami z poziomu portalu samo-obsługowego oferowanej 

platformy chmurowej. 

9. Oferowane oprogramowanie zarządzania usługami w chmurze obliczeniowej musi 

posiadać oficjalne wsparcie producenta dla wymaganych funkcjonalności platform 

wirtualizacyjnych, potwierdzone w załączonej do oferty dokumentacji. 

10. Oferowane oprogramowanie zarządzające warstwą konfigurowania, dostarczania 

usług chmury obliczeniowej musi umożliwiać nadzorowanie nad przydzielaniem 

uprawnień do określonego zakresu czynności wykonywanych i widoczności usług 

dostępnych dla poszczególnych organizacji i użytkowników w ramach tych podmiotów. 

Role i związane z nimi funkcjonalności obejmować muszą co najmniej: 

a. Administratora środowiska – o pełnych uprawnieniach, w tym w szczególności: 

i. tworzenia organizacji i przyznawania uprawnień administratorowi 

organizacji 

ii. tworzenie wzorców usług, rejestracja wzorców usług w katalogu 

i udostępnianie usług poszczególnym organizacjom, 

iii. akceptacja wniosków administratorów organizacji o przyznanie 

zasobów, udostępnienie usług. 

b. Administratora organizacji – o pełnych uprawnieniach w ramach 

udostępnionych organizacji zasobów i usług, z możliwością w szczególności: 

i. zarządzania użytkownikami organizacji 

ii. tworzenia nowych usług w oparciu o przydzielone zasoby, dostępnych 

w ramach organizacji dla użytkowników organizacji. 
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iii. akceptacja wniosków użytkowników organizacji o uruchomienie 

udostępnionych usług, 

iv. bieżące zarządzanie udostępnionymi organizacji usługami, 

v. widoczności wykorzystywanych zasobów i usług udostępnionych 

organizacji. 

c. Użytkownika organizacji – o uprawnieniach ograniczonych i definiowanych 

przez administratora organizacji, w tym w szczególności: 

i. zamawiania udostępnionych usług, 

ii. bieżącego zarządzania zaakceptowanymi i uruchomionymi usługami, 

iii. widoczności wykorzystywanych usług. 

d. Mechanizm autoryzacji użytkowników wykorzystywać musi rozwiązania LDAP. 

11. Oprogramowanie musi posiadać moduł portalu samoobsługowego użytkownika. 

12. Moduł portalu samoobsługowego użytkownika - Oferowane oprogramowanie 

zarządzające warstwą konfigurowania, dostarczania usług chmury obliczeniowej musi 

obejmować samoobsługowy portal dla użytkowników o poniższych 

funkcjonalnościach: 

a. dostęp do obszarów funkcjonalnych portalu wymaga logowania z autoryzacją 

opartą o LDAP, (jeżeli ta funkcjonalność wymaga dostarczenia odpowiednich 

licencji to należy je dostarczyć z uwzględnieniem warunków licencjonowania). 

b. rozwiązanie powinno zapewniać możliwość udostępniania zasobów bez 

konieczności nadawania dostępu użytkownika końcowego do konsoli 

zarządzającej infrastrukturą. 

c. rozwiązanie powinno uwzględniać co najmniej dwie role użytkowników: 

i. administrator organizacji, w szczególności posiadający uprawnienia do 

tworzenia nowych wzorców usług w oparciu o udostępnione organizacji 

zasoby fizyczne i wirtualne oraz publikacji wzorców usług, jako usług do 

uruchomienia w katalogu usług organizacji 

ii. użytkownik organizacji, posiadający uprawnienia do uruchamiania 

i zarzadzania usługami – w zakresie określonym przez administratora 

organizacji. 

d. dostęp do opublikowanych i udostępnionych wzorców usług w katalogu usług 

dla danej organizacji oraz dla danego użytkownika organizacji, 

e. możliwość uruchamiania/wyłączania udostępnionych usług, w tym 

z określeniem terminu jej uruchomienia i okresu ważności (trwania), 

f. uruchomienie usługi ma wymagać akceptacji przez określonego użytkownika 

z odpowiednimi uprawnieniami (w opcji ma być możliwość wyłączenia 
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mechanizmu akceptacji). W trakcie procesu akceptacji uruchamiania usługi 

użytkownik ma być informowany o postępach minimum poprzez email, 

informację na portalu samoobsługowym, 

g. możliwość zarządzania i modyfikacji parametrów uruchomionej usługi (zgodnie 

z zakresem modyfikacji określonych we wzorcu usługi): 

i. włączanie, zatrzymywanie, restartowanie serwerów, 

ii. dodawanie serwerów, 

iii. dodawanie CPU, pamięci RAM, dysków; 

h. raportowanie na temat usług, w tym: 

i. portfela usług klienta 

ii. usług zamówionych, oczekujących na przygotowanie, uruchomionych 

iii. stan wykorzystania usług – aktywne, nieaktywne, usunięte 

iv. historię korzystywania z usług; 

13. Oprogramowanie musi posiadać moduł dostarczania zasobów. 

14. Moduł dostarczania zasobów na potrzeby usług platformy chmury obliczeniowej 

(ang. provisioning) - Oferowane oprogramowanie zarządzające warstwą 

konfigurowania, dostarczania usług chmury obliczeniowej ma zapewniać: 

a. automatyczne dostarczanie komponentów wirtualnych opartych o urządzenia 

i oprogramowanie wirtualizacyjne dostarczone w ramach postępowania 

stanowiące platformę chmury obliczeniowej na potrzeby uruchomienia usługi 

wg zdefiniowanego wzorca usługi, bez konieczności angażowania 

administratora platformy, systemów lub baz danych, 

b. automatyczne dostarczanie komponentów fizycznych opartych o urządzenia i 

oprogramowanie dostarczone w ramach postępowania stanowiące platformę 

chmury obliczeniowej na potrzeby uruchomienia usługi wg zdefiniowanego 

wzorca usługi, bez konieczności angażowania administratora platformy, 

systemów lub baz danych, 

c. uruchamianie usługi powoduje automatyczną rezerwację niezbędnych 

zasobów określonych wzorcem usługi, instalowanie niezbędnego 

oprogramowania na serwerach fizycznych lub wirtualnych, w tym 

wirtualizatorów oraz systemów operacyjnych, objęcie usługi systemem 

monitorowania, 

d. rezygnacja, wyłączenie usługi powodować ma automatyczne zwolnienie 

wykorzystywanych przez usługę zasobów po określonym w platformie czasie, 

które stają się dostępne dla kolejnych usług. 

15. Oprogramowanie musi posiadać moduł tworzenia wzorców usług. 
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16. Moduł tworzenia wzorców usług - oferowane oprogramowanie zarządzające warstwą 

konfigurowania, dostarczania  usług chmury obliczeniowej ma zapewniać: 

a. interfejs umożliwiający graficzne projektowania wzorców usług, w oparciu o 

udostępnione i przygotowane ( za pomocą dostarczonego oprogramowania do 

zarządzania platformą sprzętową) komponenty zasobów fizycznych oraz (przy 

pomocy oprogramowania wirtualizacyjnego) komponenty zasobów 

wirtualnych, z puli: serwerowych, dyskowych i sieciowych, 

b. mechanizm umożliwiający tworzenie wzorców usług: 

i. w oparciu o różne wirtualizatory – w ramach dostarczonych licencji 

wirtualizatorów, 

ii. z możliwością doboru wielkości i ilości komponentów wirtualnych i/lub 

fizycznych dostępnych dla danej organizacji: 

1. ilości maszyn fizycznych i/lub wirtualnych, 

2. ilość CPU, 

3. ilość RAM, 

4. ilość powierzchni danych, 

5. ilość sieci, 

iii. z wieloma konfiguracjami różnych systemów operacyjnych, 

iv. z możliwością uzupełnienia o instalację dodatkowych aplikacji. 

c. wzorzec pojedynczej usługi musi móc obejmować w szczególności kilka maszyn 

fizycznych i wirtualnych równocześnie, 

d. możliwość uwzględnienia modyfikacji i uzupełnienia konfiguracji 

wykorzystywanych komponentów w projektowanych wzorcach usług, na 

etapie ich tworzenia do późniejszego uruchamiania przez użytkowników, w 

oparciu o interfejs graficzny lub operacje skryptowe, 

e. możliwość wielokrotnego wykorzystywania skonfigurowanych wzorców usług 

na potrzeby tworzenia nowych wzorców usług obejmujących szereg 

dostępnych komponentów infrastruktury fizycznej i wirtualnej. 

f. publikacja zatwierdzonych wzorców usług w obszarach samoobsługowego 

portalu użytkowników. Możliwość zdefiniowania widoczności wzorca usługi dla 

określonych organizacji, użytkowników w ramach organizacji. 

g. wzorce usług uwzględniać mają możliwość automatycznego tworzenia usługi w 

oparciu o udostępnioną infrastrukturę na podstawie zdefiniowanego we 

wzorcu procesu biznesowego, z zastrzeżeniem dostępności niezbędnych 

zasobów do uruchomienia usługi. 
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h. możliwość tworzenia własnych wzorców usług przez uprawnionych 

użytkowników Klienta (administrator organizacji), w oparciu o udostępnione 

komponenty fizyczne i wirtualne i ich publikacja w katalogu usług w obszarze 

portalu samoobsługowego danego Klienta. 

i. możliwość przypisywania, na etapie projektowania wzorców usługi – kosztów 

do poszczególnych komponentów usługi, obejmujących równocześnie 

wyodrębnione co najmniej poniższe elementy: 

i. cena ryczałtowa usługi, każdej maszyny wirtualnej lub każdego serwera 

fizycznego w ramach usługi, 

ii. cena każdego CPU lub vCPU, 

iii. cena GB RAM lub vRAM, 

iv. cena sieci VLAN; 

j. mechanizm definiowania stawek kosztowych dla poszczególnych 

komponentów powinien określać parametr ceny za zadany okres (tj. godziny 

dnia, miesiąca); 

17. Oprogramowanie musi posiadać moduł orkiestracji. 

18. Moduł orkiestracji  - oferowane oprogramowanie zarządzające warstwą 

konfigurowania, dostarczania usług chmury obliczeniowej musi zapewniać:  

a. graficzny interfejs do tworzenia i modyfikowania zadań niewymagający od 

administratora umiejętności programowania. 

b. funkcjonalność wersjonowania oraz możliwość testowania tworzonych zadań 

i analizowania ich działania na etapie projektowania. System do projektowania 

zadań musi posiadać możliwość wyświetlania krok po kroku ich wykonywania 

i ustalania punktów zatrzymania przed wystawieniem zadania do działania 

w środowisku produkcyjnym. 

c. możliwość uruchamiania sparametryzowanych zadań (równolegle jak również 

w sposób planowany) zawierających podzadania. Zadania podrzędne muszą 

być sekwencją wykonywaną w zadaniach nadrzędnych. 

d. narzędzie do tworzenia dokumentacji na temat tworzonych zadań. 

Dokumentacja musi opisywać sekwencję zadań i istniejących pomiędzy nimi 

zależności. 

e. umożliwiać współpracę z systemami operacyjnymi dostarczanymi w ramach 

zamówienia w zakresie: 

i. wykonywania poleceń systemowych i operacji dostępnych z poziomu 

linii komend, 

ii. przesyłania plików przez protokół ftp, 
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iii. sprawdzenia stanu uruchomionych usług, 

iv. sprawdzania dostępności adresów URL, 

v. uruchamiania zapytań SQL do wskazanej bazy danych, 

vi. weryfikacji dostępności usług sieciowych, 

vii. uruchamiania komend poprzez SSH lub Telnet. 

f. uruchamianie podzadań równolegle wykonywanych, w sytuacji, gdy jedno 

z nich wymaga interakcji z administratorem. 

g. udostępnienie danych na temat aktualnie wykonywanych zadań krok po kroku, 

z dokładną informacją o przebiegu wykonania każdego kroku (dane na wejściu, 

wyjściu, przebieg wykonania zadania, jego stan i rezultat) oraz zbierać metryki 

dla zakończonych już zadań takich jak: czas wykonania poszczególnego zadania 

i jego rezultat. 

h. raporty dla wykonywanych zadań i oznaczania ich, jako udane, nieudane wraz 

z czasem ich wykonania. 

i. raporty z każdego wykonania zadania: wartości przekazanych zmiennych, 

przekazanych danych i rezultaty wykonania pomiędzy krokami zadania, 

parametry wywołania zadania oraz dane związane z komunikacją z innymi 

systemami. Raport musi zawierać w sobie informacje o zagnieżdżonych 

wywołaniach innych zadań (podzadań). System musi pozwalać na 

automatyczne ukrywanie danych poufnych takich jak: hasła, klucze do 

autentykacji. 

19. Oprogramowanie musi posiadać moduł rozliczeń. 

20. Moduł rozliczeń - oferowane oprogramowanie zarządzające warstwą konfigurowania, 

dostarczania i rozliczania usług chmury obliczeniowej obejmować musi następujące 

funkcjonalności: 

a. prezentację informacji o kosztach komponentów uruchamianej usługi w trakcie 

jej zamawiania, 

b. monitorowanie zużycia zasobów przez organizacje i wykorzystania 

komponentów uruchomionych usług, 

c. dostarczanie danych w postaci raportów w wystandaryzowanym formacie (xls, 

csv, txt lub xml) pozwalających na obliczenie kosztu uruchomionych i 

aktywnych w okresie rozliczeniowym usług, na podstawie stawek ustalonych 

we wzorach usług za wykorzystanie poszczególnych komponentów dla każdej 

usługi, dla każdego użytkownika, 

d. generowanie raportu rozliczeniowego automatycznie w zadanych okresach 

rozliczeniowych oraz na żądanie. 
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3.1.3 Serwery typu blade – sztuk 22 

Wymagania dla serwera typu blade: 

ID 

wymagania 

Opis  wymagania 

INF.BLA.21. Obudowa typu blade, kompatybilna z oferowanymi obudowami na serwery typu blade 

INF.BLA.22. Procesory minimum dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach

SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 1005 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma 

procesorami. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 

INF.BLA.23. Płyta główna przygotowana do instalacji min. 2 procesorów wielordzeniowych 

INF.BLA.24. Minimum 2 zainstalowane procesory 

INF.BLA.25. Minimum 256 GB RAM DDR4 DIMMs. Z możliwością rozbudowy do 512 GB RAM z korekcją 

błędów ECC. Minimum 16 slotów na pamięć. 

INF.BLA.26. Sterownik dysków wewnętrznych: obsługa RAID 0, 1. Zainstalowany kontroler SAS 12G RAID z 

pamięcią cache 1GB. 

INF.BLA.27. Możliwość instalacji minimum dwóch dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug. Serwer musi 

posiadać dwa dyski o pojemności co najmniej 300 GB oraz prędkości obrotowej co najmniej 

15000 obrotów na minutę. 

INF.BLA.28. Minimum jeden wewnętrzny port USB. 

INF.BLA.29. Minimum 2 Interfejsy CNA 20Gb z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4 karty LAN 

(posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, 

jako fizyczne karty sieciowe) lub 3 karty LAN (posiadające własne adresy MAC oraz będące 

widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe) i 1 kartę SAN 

(posiadającą własny adres WWN oraz widoczną z poziomu systemu operacyjnego, jako 

fizyczna karta HBA). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu 

operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. 

INF.BLA.30. Po spełnieniu wymagań dotyczących w/w interfejsów, w serwerze muszą pozostać minimum

dwa wolne sloty PCIe na dodatkowe karty rozszerzeń I/O. 

Każdy z wolnych slotów PCIe musi działać z prędkością slotu x16 (bus width) 

INF.BLA.31. Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą: 

• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart 

• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji 

specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. 

• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego. 

• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania

z w/w napędów.  
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• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty 

• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu 

(także podczas startu, restartu OS). 

INF.BLA.32. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 7, Red

Hat Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, Canonical Ubuntu, VMware ESXi 5, Citrix 

XenServer. 

 

3.1.4 Serwer typu RACK (mały) – sztuk 2  

Wymagania dla serwera zarządzającego typu rack 

INF.BLA.33. Obudowa do montażu w szafie, wysokość maksymalna 1U, wymagane dostarczenie szyn 

montażowych do szafy, wysuwanego ramienia na kable oraz wszystkich innych niezbędnych 

elementów potrzebnych do instalacji i poprawnego działania serwera. 

INF.BLA.34. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 

zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

INF.BLA.35. Procesory minimum dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągający w testach

SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 1065 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma 

procesorami. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów 

INF.BLA.36. Minimum 2 zainstalowane procesory. 

INF.BLA.37. Minimum min. 256GB pamięci RAM RDIMM DDR4.  Serwer musi być wyposażony w min. 24

gniazd na moduły pamięci. Możliwość instalacji w serwerze min. 768GB RAM.  

INF.BLA.38. Minimum 2 sloty PCI-Express generacji 3, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz 

minimum jedno gniazdo pełnej wysokości.   Po obsadzeniu wymaganymi interfejsami serwer 

powinien mieć minimum 1 wolny slot PCI-Express. Możliwość skonfigurowania 3 slotów PCI-

Express generacji 3. 

INF.BLA.39. Minimum 4 złącza typu 1GbEthernet RJ-45 niezajmujące slotów PCI-Express. 

Minimum 2 złącza typu 10GbEthernet SFP+ niezajmujące slotów PCI-Express. 

INF.BLA.40. Minimum jedna karta FC zapewniająca minimum 2 interfejsy FC , każdy min. 8Gb. 

INF.BLA.41. Możliwość zainstalowania  dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug.  W serwerze zainstalowane 

min. 8 dyski twarde, każdy o  parametrach: 600GB, prędkość obrotowa 10000 obrotów/minutę,

SAS 6G, Hot-Plug. 

Możliwość rozbudowy do 10 dysków w ramach obudowy serwera. 

INF.BLA.42. Dedykowany kontroler RAID SAS 6G min. 2GB cache niezajmujący slotów PCI-Express z 

mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe 

konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.  Możliwość rozbudowy pamięci cache do 4GB poprzez 
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3.1.5 Oprogramowanie wirtualizacyjne dla serwerów typu RACK (mały) 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy licencje oprogramowania 

wirtualizacyjnego  spełniające następujące minimalne wymagania:  

1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym 

bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych 

rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera. 

INF.BLA.43. Zainstalowany wewnętrzny napęd DVD-RW. 

INF.BLA.44. Minimum 6 szt. portów USB, w tym dwa wewnętrzne, 

 Port VGA 

Minimum 1 wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD, 

Minimum jeden port szeregowy. 

INF.BLA.45. Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą: 

• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart 

• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji 

specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. 

• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego. 

• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z 

w/w napędów. 

• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty 

• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu 

(także podczas startu, restartu OS). 

INF.BLA.46. Zintegrowana karta graficzna. 

INF.BLA.47. 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug. 

INF.BLA.48. Chłodzenie: redundantne, hot plug.  W wybranych konfiguracjach, możliwość skonfigurowania 

serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. 

INF.BLA.49. Możliwość zainstalowania modułu TPM na płycie głównej serwera 

INF.BLA.50. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 7, Red Hat 

Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5, Citrix XenServer. 

INF.BLA.51. Dostarczony system operacyjny: system operacyjny (OS) wspierany na serwerze, wymagany do 

instalacji i poprawnego działania zainstalowanego oprogramowania. 
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2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów 

operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować 

maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 

3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi 

obsłużyć  

i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 320 logicznych wątków oraz do 

4TB pamięci fizycznej RAM. 

4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 

maszyn wirtualnych 1-64 procesorowych. 

5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku 

maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. 

6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 

maszyn wirtualnych  

z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 

7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 

maszyn wirtualnych ,z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 

8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania 

maszyn wirtualnych , z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 

porty równoległe i 20 urządzeń USB. 

9. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe 

usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 

10. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od 

producenta platformy sprzętowej. 

11. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22,  

Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows 

NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 

Server 2012, Windows 7, Windows 8,  SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 

5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 

6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, 

Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. 

12. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn 

wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego 

współczynnika konsolidacji. 

13. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości 

zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych 

serwera lub na macierzy.  
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14. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania 

maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna 

konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na 

maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana 

maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.   

15. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania 

zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, 

pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz 

przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.  

16. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania 

kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby 

tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 

17. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów 

operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

18. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi 

posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 

19. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy 

wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych 

maszyn. 

20. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do 

automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn 

wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych 

plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii 

zapasowych. 

21. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn 

wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 

22. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich 

pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub 

więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. 

23. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków 

maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. 

24. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej 

dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego 

wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały 

uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem 

wirtualizacyjnym.  
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25. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego 

zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w 

przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim 

pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym 

oprogramowaniem wirtualizacyjnym.  

26. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) 

umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego 

połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci 

fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji 

do 4000 portów. 

27. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego 

dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo 

połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 

28. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). 

29. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie techniczne producenta na okres 36 

miesięcy świadczone 7 dni w tygodniu przez 24h.  

3.1.6 Serwer typu RACK (duży) – sztuk 2 

Wymagania dla serwera zarządzającego typu rack 

INF.BLA.52. Obudowa do montażu w szafie, wysokość maksymalna 2U, wymagane dostarczenie szyn 

montażowych do szafy, wysuwanego ramienia na kable oraz wszystkich innych niezbędnych

elementów potrzebnych do instalacji i poprawnego działania serwera. 

INF.BLA.53. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 

zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

INF.BLA.54. Procesory minimum sześciordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006 

wynik nie gorszy niż 520 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma procesorami. Zamawiający

nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 

INF.BLA.55. Minimum 2 zainstalowane procesory 

INF.BLA.56. Minimum min. 32GB pamięci RAM RDIMM DDR4.  Serwer musi być wyposażony w min. 24 gniazd

na moduły pamięci. Możliwość instalacji w serwerze min. 768GB RAM. 

INF.BLA.57. Minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 3, pełnej wysokości. Po obsadzeniu wymaganymi 

interfejsami serwer powinien mieć minimum 1 wolny slot PCI-Express. Możliwość rozbudowy do 

minimum 6 slotów PCI-Express generacji 3 w tym minimum 5 slotów pełnej wysokości. 

INF.BLA.58. Minimum 4 złącza typu 1GbEthernet RJ-45 niezajmujące slotów PCI-Express. 

Minimum 2 złącza typu 10GbEthernet SFP+ niezajmujące slotów PCI-Express. 

INF.BLA.59. 4 interfejsy FC 16Gb. Minimum 2 karty FC zawierające minimum 2 interfejsy FC, każdy
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min.16Gb. 

INF.BLA.60. Możliwość zainstalowania  dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug. W serwerze zainstalowane 

min. 4 dyski twarde, każdy o parametrach: 300GB, prędkość obrotowa 10000 obrotów/minutę, 

SAS 6G, Hot-Plug. 

Możliwość rozbudowy do 18 dysków w ramach obudowy serwera. 

INF.BLA.61. Dedykowany kontroler RAID min. 2 GB cache niezajmujący slotów PCI-Express z mechanizmem 

podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje 0, 1, 

10, 5, 50,6, 60. Możliwość rozbudowy pamięci cache do 4GB poprzez rozbudowę kontrolera 

lub wymianę kontrolera. 

INF.BLA.62. Minimum 5 szt. portów USB 3.0, w tym dwa wewnętrzne. 

Minimum 1 port VGA, 

Minimum 1 wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD, 

Minimum 1 port szeregowy. 

Możliwość rozbudowy o: 

- 2 porty USB, 

- dodatkowy port VGA. 

INF.BLA.63. Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą: 

• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart 

• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji 

specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. 

• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego. 

• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w 

napędów. 

• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty 

• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także 

podczas startu, restartu OS). 

• Obsługa Secured Shell, SSL, AES, RC4, dostęp z poziomu przeglądarki WWW, jaki i z CLI,

obsługa skryptów XML/PERL. 

INF.BLA.64. Zintegrowana karta graficzna. 

INF.BLA.65. 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug. 

INF.BLA.66. Chłodzenie: redundantne, hot plug. W wybranych konfiguracjach, możliwość skonfigurowania 

serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. 

INF.BLA.67. Możliwość zainstalowania modułu TPM na płycie głównej serwera ( w dedykowanym tylko dla 

tego modułu gnieździe/miejscu) 
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INF.BLA.68. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 7, Red Hat 

Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5, Citrix XenServer. 

INF.BLA.69. Dostarczony system operacyjny: system operacyjny (OS) wspierany na serwerze, wymagany do 

instalacji i poprawnego działania zainstalowanego oprogramowania do wykonywania kopii 

bezpieczeństwa. 

3.1.7 Listwy zasilające do szaf serwerowych (sztuk 4) 

Wymagania dla rozbudowy pojedynczej szafy serwerowej: 

3.1.8 Infrastruktura macierzowa 

3.1.8.1 Macierz produkcyjna – (sztuk 1) 

Wymagania minimalne: 

ID wymagania Opis wymagania 

INF.MACIE.1  Macierz musi zostać minimalnie wyposażona w następujące dyski: 

a) 7 TB RAW w dyskach nie większych niż 0,5 TB SSD, 

b) 63 TB RAW w dyskach nie większych niż 600 GB 10K SAS, 

c) 60 TB RAW w dyskach nie większych niż 1 TB SATA/NL-SAS. 

Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną 

pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego 

typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz. 

INF.MACIE.2  Macierz musi zawierać dodatkowo co najmniej 12 dysków typu hot-spare, w tym 4 dyski 

SATA/NL-SAS, 7 dysków SAS, 1 dysk SSD lub odpowiadającą im przestrzeń spare. 

INF.MACIE.3  Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” lub dostarczana w specjalnie 

dostosowanej dla niej szafie rack.  

INF.MACIE.4  Macierz musi posiadać pamięć podręczną o minimum 96 GB pojemności dla danych (z 

dynamicznym przydziałem zasobów dla zapisu lub odczytu) oraz informacji kontrolnych 

zbudowanej bez użycia dysków SSD. Musi istnieć możliwość rozbudowy pamięci podręcznej z 

użyciem dysków SSD do pojemności minimum 1,5 TB. Wymagane jest dostarczenie 

odpowiednich licencji do obsługi ww. funkcjonalności. 

INF.MACIE.5  Macierz musi posiadać minimum 16 portów FC do obsługi hostów (wszystkie z możliwością 

obsługi zdalnej replikacji danych do macierzy zapasowej), w tym minimum 8 portów o prędkości 

16 Gb/s. Macierz musi posiadać możliwość instalacji portów Ethernet 10 Gb/s do obsługi 

INF.BLA.70. Min. 4 PDU, każdy z podłączeniem 32 A (moduły rozprowadzenia zasilania), zapewniające 

redundancję podłączenia zasilana do serwerów i obudów blade, razem dostarczające min. 20

gniazd C19 (16A) i min. 20 gniazd C13. 
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protokołów iSCSI i FCoE oraz protokołów plikowych CIFS i NFS. Niezależnie od wymaganej liczby 

portów wskazanej powyżej macierz musi być wyposażona w min. 4 porty dedykowane 

wyłącznie do replikacji danych z drugą macierzą tego typu. 

INF.MACIE.6  Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID w konfiguracji: RAID-0, RAID-1, RAID-5, RAID-6 z 

możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem 

wszystkich typów dysków twardych, w tym SSD. Możliwość mieszania różnych poziomów RAID 

na pojedynczym napędzie dyskowym w ramach tej samej grupy dyskowej. Macierz musi 

posiadać podwójne niezależne przyłącza wewnętrznych napędów dyskowych. 

INF.MACIE.7  Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache i zapewniać zrzut zawartości pamięci cache 

na pamięć nieulotną flash w razie utraty zasilania. 

INF.MACIE.8  Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez 

zauważalnego zanikania ścieżek dostępu do zasobów dyskowych macierzy. 

INF.MACIE.9  Macierz musi mieć zdublowane płyty pamięci cache (podział pamięci cache na co najmniej dwie 

redundantne karty zasilane dwoma obwodami zasilania), płyty interfejsów FC (podział 

interfejsów FC na co najmniej dwie redundantne karty zasilane dwoma obwodami zasilania), 

kontrolery macierzowe oraz zasilacze/wentylatory (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub 

awarię jednego z zasilaczy macierzy). Macierz musi posiadać minimum 4 kontrolery macierzowe 

pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC. 

Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych 

przełączników lub koncentratorów FC. 

INF.MACIE.10  Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 560 dysków. Macierz musi posiadać 

możliwość rozbudowy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz możliwość 

rozbudowy do min. 240 dysków SSD.  

INF.MACIE.11  Macierz musi wspierać kreowanie wolumenów logicznych w rozmiarach co najmniej 16 TB. 

INF.MACIE.12  Macierz musi mieć możliwość udostępniania zasobów dyskowych do serwerów w trybie 

tradycyjnym, jak i w trybie typu "Thin Provisioning". Dla wolumenów typu Thin musi istnieć 

możliwość automatycznej reklamacji zwalnianej przestrzeni poprzez wykrywanie zer, bez 

dodatkowych czynności administracyjnych i bez wpływu na wydajność macierzy. Obsługa 

standardu T10 SCSI UNMAP. Jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla 

całej dostarczanej pojemności macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia 

RAID. 

INF.MACIE.13  Macierz musi umożliwiać deduplikację danych na poziomie blokowym. Musi istnieć możliwość 

uruchomienia deduplikacji na poziomie pojedynczych wolumenów logicznych. Deduplikacja 

danych musi odbywać się w locie, przed zapisanie danych na dyskach macierzy. Musi istnieć 

możliwość wykonania operacji odwrotnej – wyłączenia deduplikacji na określonych 

wolumenach logicznych. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obsługi ww. 

funkcjonalności. 

INF.MACIE.14  Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów 

logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera 
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macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania co 

najmniej 16 000 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć 

możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy 

(tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden 

większy. 

INF.MACIE.15  Macierz musi umożliwiać migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi 

warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, SATA/NL SAS oraz różnych poziomów RAID na 

poziomie całych wolumenów logicznych. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi 

mechanizmami macierzy. Jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej 

dostarczanej pojemności macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID. 

INF.MACIE.16  Macierz musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi 

warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, SATA/NL SAS na poziomie części wolumenów 

logicznych (ang. Sub LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami 

macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie 

znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz (SSD, SAS, SATA/NL SAS), 

a jego części będą automatycznie i transparentnie dla korzystającego z tego LUNa hosta/hostów 

realokowane w trybie online na podstawie analizy ruchu w segmentach nie większych niż 

128 MB. Jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej 

pojemności macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID. 

INF.MACIE.17  Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, 

point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia 

migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. 

Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku 

źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 2 000 kopii migawkowych per 

wolumen logiczny i minimum 8 000 wszystkich kopii migawkowych. Macierz musi umożliwiać 

dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą 

wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia danych musi mieć możliwość 

zabezpieczenia innym poziomem RAID. Musi istnieć możliwość wykonania kopii w innej grupie 

dyskowej niż dane oryginalne. Jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla 

całej dostarczanej pojemności macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia 

RAID. 

INF.MACIE.18  Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej 

rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych 

serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi 

istnieć możliwość jednoczesnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym za 

pośrednictwem różnych infrastruktur (FC i IP). Macierz musi umożliwiać replikację zdalną w 

następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego, replikację jednego 

wolumenu logicznego (tych samych danych) do dwóch innych niezależnych ośrodków za 

pomocą replikacji synchronicznej i asynchronicznej. Macierz musi zapewniać funkcjonalność 

zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról 

oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu 
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administratora. Jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej 

dostarczanej pojemności macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID. 

INF.MACIE.19  Macierz musi umożliwiać uruchomienie replikacji synchronicznej z inną macierzą z tej samej 

rodziny i zapewnienie – w przypadku awarii i całkowitej niedostępności jednej z macierzy – 

bezprzerwowej pracy systemów działających na zwirtualizowanej platformie przetwarzania 

danych i korzystających z zasobów węzłów pamięci masowych. Opisana powyżej obsługa awarii 

musi odbywać się wewnętrznymi mechanizmami macierzy bez wykorzystywania żadnych 

dodatkowych zewnętrznych komponentów sprzętowych. Jest wymagane dostarczenie licencji 

dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności macierzy bez względu na rodzaj 

wykorzystanego zabezpieczenia RAID. 

INF.MACIE.20  Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie gwarancji wydajności typu QoS (możliwość 

definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w 

zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s, opóźnienie w ms. Jest 

wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności 

macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID. 

INF.MACIE.21  Macierz musi umożliwiać udostępnianie danych plikowych po protokołach CIFS (min. SMB v3) i 

NFS (min. NFS v4) bezpośrednio z  kontrolerów macierzowych obsługujących ruch blokowy. Nie 

jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. 

INF.MACIE.22  Macierz musi umożliwiać podział macierzy na minimum 500 odseparowanych macierzy 

logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów. Nie jest wymagane 

dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. 

INF.MACIE.23  Macierz musi obsługiwać wiele kanałów I/O (Multipathing). Musi być zapewnione 

automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy 

z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Musi być zapewnione przełączanie kanałów I/O 

oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz. Wymagana 

jest również obsługa równoważenia obciążenia (load balancing) pomiędzy kanałami macierzy. 

W szczególności musi istnieć możliwość równomiernego rozłożenia obciążenia pojedynczego 

LUN na wszystkie interfejsy macierzy. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do 

obsługi ww. funkcjonalności. 

INF.MACIE.24  Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i 

interfejsu znakowego. 

INF.MACIE.25  System do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz dawać 

możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymagane jest również monitorowanie 

wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla 

interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), 

pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Konieczne jest gromadzenie 

historycznych danych wydajnościowych. Wymagana jest możliwość generowania raportów za 

wybrane okresy czasu. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obsługi ww. 

funkcjonalności. 
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3.1.8.2 Macierz kopii zapasowych – (sztuk 1) 

Wymagania minimalne: 

ID wymagania Opis wymagania 

INF.MACIE.26  Oferowane urządzenie musi być zbudowane w oparciu o architekturę modularną umożliwiającą 

rozbudowę pojemności jak również wydajności. Urządzenie musi być przystosowane do montażu 

w szafie rack 19”. 

INF.MACIE.27  Przestrzeń całkowita RAW minimum 48 TB zbudowana w oparciu o dyski SAS nie mniejsze niż 

2 TB dostępne z jednego urządzenia fizycznego. Możliwość rozbudowy tej pojemności do 

minimum 190 TB bez konieczności wymiany lub dodawania jakichkolwiek komponentów i 

urządzeń z wyjątkiem napędów dyskowych i półek dyskowych. 

INF.MACIE.28  Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym 

bloku o średniej wielkości nie większej niż 8 kB. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie 

dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić 

otrzymany strumień danych na bloki o różnej długości. 

INF.MACIE.29  Proces deduplikacji powinien 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). Musi 

istnieć możliwość wyłączenie deduplikacji dla wybranych udziałów. 

INF.MACIE.30  Integracja mechanizmów deduplikacji z zaoferowanym oprogramowaniem do tworzenia kopii 

zapasowych. Wykonywanie deduplikacji częściowo na poziomie serwerów aplikacyjnych lub 

backupowych, a częściowo na poziomie podsystemu dyskowego dla zrównoważenia obciążenia 

poszczególnych komponentów, a tym samym zwiększenia wydajności całego procesu. 

Wymagane wszystkie niezbędne licencje na całą oferowaną przestrzeń dyskową. 

INF.MACIE.31  Oferowane urządzenie musi być wyposażone w min. 4 porty FC 8 Gb/s, 2 porty 10 GbE i 4 porty 

1 GbE. Prędkość zapisu kopii zapasowych dla maksymalnej konfiguracji – 7 TB/h w przypadku 

zapisu na wirtualną bibliotekę taśmową, 22 TB/h w przypadku backupu z wykorzystaniem 

interfejsu API. Prędkość odczytu kopii zapasowych – 9 TB/h. 

INF.MACIE.32  Oferowane urządzenie musi umożliwiać udostępnianie zasobów poprzez emulację bibliotek 

taśmowych VTL (po FC i iSCSI), udziały plikowe NAS (protokoły CIFS i NFS) oraz interfejs 

programowy API. Emulacja wielu bibliotek taśmowych w jednym urządzeniu. Możliwość emulacji 

napędów taśmowych LTO-2, LTO-3, LTO-4, LTO-5 i LTO-6. Możliwość emulacji napędów 

taśmowych LTO HP i IBM. Możliwość utworzenie zasobów VTL i NAS z wyłączoną deduplikacją 

danych. 
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INF.MACIE.33  Funkcjonalność replikacji danych zdeduplikowanych (przesyłanie tylko unikalnych danych) 

pomiędzy urządzeniami z tej samej rodziny dla ograniczenia obciążenia sieci przez system 

backupu. Możliwość replikacji typu "one-to-many" oraz replikacji kaskadowej. Zarządzanie całym 

procesem kopiowania danych oraz wszystkimi kopiami z poziomu zaoferowanego 

oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Replikacja musi odbywać się na poziomie 

kontrolerów macierzy bez konieczności konwersji formatu danych ani rekonstrukcji i ponownej 

deduplikacji danych. 

INF.MACIE.34  Oferowane urządzenie musi umożliwiać tworzenia wirtualnych bibliotek taśmowych VTL oraz 

udziałów plikowych NAS szyfrowanych w locie przy pomocy algorytmu AES-256. Możliwość 

bezpiecznego usuwania danych po skasowanych kopia zapasowych z wykorzystaniem 

wieloprzebiegowego procesu nadpisywania tych danych. Musi istnieć możliwość współistnienia 

udziałów szyfrowanych i nieszyfrowanych w ramach jednego urządzenia. Nie jest wymagane 

dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. 

 

3.1.8.3 Biblioteka taśmowa – (sztuk 1) 

Wymagania minimalne: 

ID wymagania Opis wymagania 

INF.MACIE.35  Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” lub dostarczona w specjalnie 

dostosowanej dla niej szafie rack. 

INF.MACIE.36  Biblioteka musi być wyposażona w minimum 4 napędy LTO-6 FC o wydajności co najmniej 

160 MB/s. Każdy napęd musi być wyposażony w dwa interfejsy FC 8 Gb/s. Napęd taśmowy musi 

być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu 

taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie, co 

najmniej 55-160 MB/s. 

INF.MACIE.37  Minimum 60 slotów na taśmy oraz co najmniej trzy tzw. „mail slots” umożliwiające wymianę 

pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z modułu całego magazynka z taśmami. 

Możliwość rozbudowy oferowanej biblioteki do minimum 40 napędów LTO i 550 slotów 

wewnętrznych na taśmy LTO, poprzez dołączenie dodatkowych modułów w celu utworzenia 

jednej, większej biblioteki taśmowej ze wspólnym robotem i modułem zarządzania. 

INF.MACIE.38  Biblioteka musi być wyposażona w 60 szt. taśm LTO-6 RW (o pojemności pojedynczej taśmy co 

najmniej 2 500 GB – bez uwzględniania kompresji danych) wraz z etykietami oraz 4 szt. taśm 

czyszczących. 
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INF.MACIE.39  Biblioteka musi umożliwiać lokalne zarządzanie przy użyciu graficznego, dotykowego panelu 

użytkownika oraz możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej. 

Biblioteka musi umożliwiać monitorowanie stanu biblioteki i napędów, konfiguracji, 

prowadzenia statystyk oraz diagnostyki. Wsparcie dla protokołu SNMP. 

Oprogramowanie do zarządzania musi przewidywać i zapobiegać wystąpieniu awarii poprzez 

wcześniejsze wysyłanie ostrzeżeń oraz zaleceń serwisowych. 

Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać określenie osiągniętego współczynnika 

kompresji dla danej taśmy oraz informowanie użytkownika o konieczności wymiany taśmy ze 

względu na jej zużycie. 

Oprogramowanie do zarządzania musi prezentować w intuicyjnym graficznym interfejsie 

użytkownika informacje o statusie napędów i taśm, o nieefektywnym wykorzystaniu zasobów 

biblioteki oraz o ostrzeżeniach i błędach związanych z zasobami biblioteki. Statystyki muszą być 

prezentowane w postaci czytelnych wykresów.  

Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać kategoryzowanie napędów pod względem 

wydajności i użycia oraz umożliwiać przewidywanie problemów wydajnościowych. 

Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać zarządzanie wieloma bibliotekami 

taśmowymi. 

INF.MACIE.40  Redundantne zasilanie. MTBF musi wynosić co najmniej 100 000 godzin. MSBF musi wynosić co 

najmniej 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. 

INF.MACIE.41  Napędy LTO-6 muszą posiadać wsparcie dla taśm typu WORM i sprzętową enkrypcję AES 256-

bit. Możliwość współpracy ze sprzętowym kluczem USB w celu przechowywania kluczy 

szyfrujących. Funkcjonalność konfiguracji 16 odrębnych partycji sprzętowych w rozbudowanej 

bibliotece. 

3.1.9 Infrastruktura sieciowa 

3.1.9.1 Przełączniki SAN – sztuk 2 

Wymagania minimalne: 

ID wymagania Opis wymagania 

INF.SIEC.1  Przełącznik FC musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19” i mieć wysokość 

maksymalnie 1 U. 

INF.SIEC.2  Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość 

pracy portów FC z prędkościami 16, 10, 8, 4, 2 Gb/s. W przypadku obsadzenia portu za pomocą 

wkładek SFP 16 Gb/s przełącznik musi zapewniać funkcję autonegocjacji prędkości 16, 8 i 4 Gb/s. 

W przypadku obsadzenia portu za pomocą wkładek SFP 8 Gb/s przełącznik musi zapewniać 

funkcję autonegocjacji prędkości 8, 4 i 2 Gb/s.  
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INF.SIEC.3  Przełącznik FC musi być wyposażony w co najmniej 48 aktywnych portów FC obsadzonych 

wkładkami SFP 16 Gb/s.  

INF.SIEC.4  Przełącznik musi zostać dostarczony z kompletem kabli optycznych przeznaczonych dla 

wszystkich aktywnych portów FC wyposażonych we wkładki SFP (minimum 16 kabli OM4 LC-LC 

o długości 2 m, 16 kabli OM4 LC-LC o długości 5 m i 16 kabli OM4 LC-LC o długości 15 m). 

INF.SIEC.5  Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. 

oversubscrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika 

mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8 Gb/s lub 16 Gb/s w zależności do 

zastosowanych wkładek FC. 

INF.SIEC.6  Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji 

wyposażonej we wkładki 16 Gb/s musi wynosić minimum 1,5 Tb/s end-to-end full duplex. 

INF.SIEC.7  Wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika musi być 

nie większa niż 1,2μs. 

INF.SIEC.8  Przełącznik musi obsługiwać porty: E, D oraz F. 

INF.SIEC.9  Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 48 wkładek SFP 16 Gb/s 

to 110 W. 

INF.SIEC.10  Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC wyposażony w 48 wkładek SFP 16 

Gb/s to 380 BTU na godzinę. 

INF.SIEC.11  Przełącznik FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa 

w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy przełącznika. 

INF.SIEC.12  Po zainstalowaniu dodatkowej licencji przełącznik FC musi mieć możliwość agregacji połączeń 

ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o 

przepustowości minimum 128 Gb/s dla każdego logicznego połączenia.  

INF.SIEC.13  Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie 

portów i adresów WWN. 

INF.SIEC.14  Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję 

wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. 

INF.SIEC.15  Przełącznik FC musi wspierać mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL 

wspierany, na co najmniej 2 portach przełącznika FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być 

krótszy niż 256-bitów. 

INF.SIEC.16  Przełącznik FC musi wspierać uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci fabric za 

pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP. 

INF.SIEC.17  Przełącznik FC musi wspierać uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci fabric 

za pomocą protokołu DH-CHAP. 

INF.SIEC.18  Przełącznik FC musi wspierać szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. 

INF.SIEC.19  Przełącznik FC musi wspierać protokół SSHv2. 
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INF.SIEC.20  Przełącznik FC musi wspierać definiowane kont użytkowników w środowisku sieci SAN opartych 

o usługi katalogowe. 

INF.SIEC.21  Przełącznik FC musi wspierać szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą 

SSL/HTTPS.  

INF.SIEC.22  Przełącznik FC musi wspierać obsługę SNMP v3. 

INF.SIEC.23  Przełącznik FC musi mieć możliwość wykonania pełnej konfiguracji przez: komendy tekstowe w 

interfejsie znakowym oraz przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane 

oprogramowanie. 

INF.SIEC.24  Przełącznik FC musi być wyposażony w narzędzia do logowania zdarzeń poprzez mechanizm 

„syslog”. 

INF.SIEC.25  Przełącznik FC musi być wyposażony w narzędzia dające możliwość skonfigurowania specjalnego 

portu diagnostycznego tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów 

sprawdzających sprawność połączeń elektrycznych z modułem SFP, połączenia optycznego 

między dwoma przełącznikami oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z 

dokładnością do 5 m dla wkładek SFP 16 Gb/s. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie 

mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric. 

INF.SIEC.26  Po zainstalowaniu dodatkowej licencji przełącznik FC musi zapewnić możliwość przydzielenia, co 

najmniej 7000 tzw. buffer credits do pojedynczego portu FC przełącznika. 

INF.SIEC.27  Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych modułów SFP umożliwiających 

bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami 

na odległość minimum 10 km. 

INF.SIEC.28  Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, 

port szeregowy oraz inband IP-over-FC. 

INF.SIEC.29  Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. 

INF.SIEC.30  Przełącznik musi posiadać wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 

wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. 
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3.2 INFRASTRUKTURA SIECI LAN 

Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić elementy sieci LAN spełniające poniższe parametry. 

3.2.1 Przełączniki LAN typu Top-of-Rack typ 1 (sztuk 2)  

Wymagania dla pojedynczego przełącznika LAN typ 1: 

ID 

wymagania 

Opis wymagania 

INF.LAN.1. Liczba portów: 

• 48 portów wire-speed SFP+ 10Gb Ethernet ze wsparciem dla wkładek 10G SFP+ i 

1G SFP 

• 4 porty wire-speed QSFP+ 40Gb Ethernet. 

• Port Ethernet 10/100/1000 Base-T do zarządzania urządzeniem w trybie out-of-band 

• Port konsoli szeregowej 

• Port USB lub zewnętrzny slot na pamięć flash 

INF.LAN.2. Obudowa wolnostojąca przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack. 

Wysokość do 1U. 

Kierunek przepływu powietrza Back to Front.  

Wentylatory pracujące w konfiguracji nadmiarowej 1+1. 

Możliwość wymiany wentylatorów w trakcie pracy urządzenia. 

Minimum dwa wewnętrzne zasilacze 230V AC pracujące w nadmiarowej konfiguracji 1+1. 

Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia. 

INF.LAN.3. Możliwość łączenia przełączników w stos z użyciem portów 10GbE/40GbE. 

Możliwość tworzenia stosu składającego się z minimum 8 urządzeń. 

Stos musi umożliwiać dołączanie zewnętrznych urządzeń sieciowych poprzez zagregowany 

kanał LACP złożony z min. 2 fizycznych interfejsów w taki sposób, że jeden interfejs dołączony 

jest do jednego z urządzeń w stosie, drugi zaś do innego w stosie. 

INF.LAN.4. System operacyjny o budowie modularnej, umożliwiający niezależne włączanie i 

monitorowanie odrębnych procesów systemowych.  

Możliwość aktualizowania osobnych procesów systemowych bez wpływu na działanie 

pozostałych.  

INF.LAN.5. Warstwa przełączania   L2 i L3  

Przepustowość minimum 1200Gb/s 

Wydajność minimum 940 Mpps  
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Ilość wpisów w tablicy routingu min. 16000 IPv4, min. 8000 IPv6 

Wielkość tablicy MAC   min. 128000  

INF.LAN.6. Wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN encapsulation  

Ilość obsługiwanych sieci VLAN 4000 

Wsparcie dla protokołów STP: STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s  

Wsparcie dla mechanizmów BPDU Protection/Filter 

Wsparcie dla Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad do 8 portów w grupie. 

Wsparcie dla Ramek Jumbo (do 9216B) 

Wsparcie dla Unidirectional Link Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP)

INF.LAN.7. Wsparcie dla Equal-Cost Multipath (ECMP) 

Wsparcie dla routingu IPv4: statyczny,  RIP, IS-IS, OSFP, BGP 

Wsparcie dla routingu IPv6: statyczny, RIPng, IS-ISv6, OSFPv3 

Wsparcie dla protokołu VRRP 

Wsparcie dla routingu multicast: PIM-SM, PIM-DM  

Wsparcie dla IGMP Snooping 

 

INF.LAN.8. Funkcje QOS: 

• 8 kolejek sprzętowych, Klasyfikacja przez: ACL, precedence 802.1p, Differentiated 

services code point (DSCP). 

• Kolejkowanie: Weighted Fair Queuing (WFQ), strict-priority (SP), Weighted Round-

Robin (WRR)/ Weighted Deficit Round Robin (WDRR) 

• Mechanizmy: Explicit Congestion Notification (ECN), Weighted Random Early 

Detection (WRED) 

INF.LAN.9. Możliwość tworzenie list dostępowych ACL opartych o adresy źródłowe i docelowe IP, porty 

źródłowe i docelowe TCP/UDP.    

Sprzętowa obsługa ACL bez wpływu na wydajność przełącznika. 

Wsparcie dla funkcjonalności DHCP Snooping z opcją 82  

Wsparcie dla funkcjonalności DHCP Relay  

Wsparcie dla funkcjonalności DHCP Server 

 INF.LAN.10. Zarządzanie przez command-line interface (CLI) 

Zarządzanie in-band i out-of-band 
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Zarządzanie przez SSHv2 i Telnet, AAA (Radius/TACACS+) 

Wsparcie dla Syslog, Wsparcie dla SNMP (v2c, v3) 

Wsparcie dla LLDP 

Wsparcie dla Port Mirroring 

Wsparcie dla Network Time Protocol (NTP) 

Wsparcie dla sFlow lub równoważny 

Wbudowany język programowania Python, Wsparcie dla NETCONF    

Urządzenie musi posiadać możliwość wyeksportowania konfiguracji do pliku tekstowego i jej 

przeglądanie, analizę oraz edycję w trybie offline. 

INF.LAN.11. Dodatkowe elementy wyposażenia: 

1 sztuka – kabel DAC 40Gb Ethernet QSFP+ QSFP+ 1 metr 

2 sztuki – kabel DAC 10Gb Ethernet QSFP+ QSFP+ 0,65 metra 

Wymagane jest, aby dodatkowe elementy wyposażenia oferowane wraz z urządzeniem 

pochodziły od tego samego producenta, co urządzenie celem uniknięcia problemów z 

kompatybilnością. 

 

3.2.2 Przełączniki LAN typu Top-of-Rack typ 2 (sztuk 2)  

Wymagania dla pojedynczego przełącznika LAN typ 2: 

ID 

wymagania 

Opis wymagania 

INF.LAN.12. Liczba portów: 

• 48 portów wire-speed Ethernet 10/100/1000 Base-T  

• 4 porty wire-speed SFP+ 10Gb Ethernet ze wsparciem dla wkładek 10G SFP+ i 1G SFP 

• 2 porty wire-speed QSFP+ 40Gb Ethernet. 

• Port Ethernet 10/100/1000 Base-T do zarządzania urządzeniem w trybie out-of-band 

• Port konsoli szeregowej 

• Port USB lub zewnętrzny slot na pamięć flash 

INF.LAN.13. Obudowa wolnostojąca przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack. 

Wysokość do 1U, Kierunek przepływu powietrza Back to Front.  

Wentylatory pracujące w konfiguracji nadmiarowej 1+1. 

Możliwość wymiany wentylatorów w trakcie pracy urządzenia. 



68 
 
 

Minimum dwa wewnętrzne zasilacze 230V AC pracujące w nadmiarowej konfiguracji 1+1. 

Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia. 

INF.LAN.14. Możliwość łączenia przełączników w stos z użyciem portów 10GbE/40GbE. 

Możliwość tworzenia stosu składającego się z minimum 8 urządzeń. 

Stos musi umożliwiać dołączanie zewnętrznych urządzeń sieciowych poprzez zagregowany kanał 

LACP złożony z min. 2 fizycznych interfejsów w taki sposób, że jeden interfejs dołączony jest do 

jednego z urządzeń w stosie, drugi zaś do innego w stosie. 

INF.LAN15. System operacyjny o budowie modularnej, umożliwiający niezależne włączanie i monitorowanie 

odrębnych procesów systemowych. Możliwość aktualizowania osobnych procesów systemowych 

bez wpływu na działanie pozostałych.  

INF.LAN.16. Warstwa przełączania L2 i L3  

Przepustowość minimum 320 Gb/s 

Wydajność minimum 200 Mpps  

Ilość wpisów w tablicy routingu min. 16000 IPv4, min. 8000 IPv6 

Wielkość tablicy MAC  min. 128000  

INF.LAN.17. Wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN encapsulation  

Ilość obsługiwanych sieci VLAN 4000 

Wsparcie dla protokołów STP: STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s  

Wsparcie dla mechanizmów BPDU Protection/Filter 

Wsparcie dla Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad do 4 portów w grupie. 

Wsparcie dla Ramek Jumbo (do 9216B) 

Wsparcie dla Unidirectional Link Detection (UDLD) lub równoważnego 

INF.LAN.18. Wsparcie dla Equal-Cost Multipath (ECMP) 

Wsparcie dla routingu IPv4: statyczny,  RIP, IS-IS, OSFP, BGP 

Wsparcie dla routingu IPv6: statyczny, RIPng, IS-ISv6, OSFPv3 

Wsparcie dla protokołu VRRP 

Wsparcie dla routingu multicast: PIM-SM, PIM-DM 

Wsparcie dla IGMP Snooping 

INF.LAN.19. Funkcje QOS: 

• 8 kolejek sprzętowych 

• Klasyfikacja przez: ACL, precedence 802.1p, Differentiated services code point (DSCP). 

• Kolejkowanie: Weighted Fair Queuing (WFQ), strict-priority (SP), Weighted Round-Robin 



69 
 
 

(WRR)/ Weighted Deficit Round Robin (WDRR) 

• Mechanizmy: Explicit Congestion Notification (ECN), Weighted Random Early Detection 

(WRED) 

INF.LAN.20. Możliwość tworzenie list dostępowych ACL opartych o adresy źródłowe i docelowe IP, porty 

źródłowe i docelowe TCP/UDP.    

Sprzętowa obsługa ACL bez wpływu na wydajność przełącznika. 

Wsparcie dla funkcjonalności DHCP Snooping z opcją 82  

Wsparcie dla funkcjonalności DHCP Relay  

Wsparcie dla funkcjonalności DHCP Server 

INF.LAN.21. Zarządzanie przez command-line interface (CLI) 

Zarządzanie in-band i out-of-band 

Zarządzanie przez SSHv2 i Telnet 

AAA (Radius/TACACS+) 

Wsparcie dla Syslog 

Wsparcie dla SNMP (v2c, v3) 

Wsparcie dla LLDP 

Wsparcie dla Port Mirroring 

Wsparcie dla Network Time Protocol (NTP) 

Wsparcie dla sFlow lub równoważny 

Wbudowany język programowania Python 

Wsparcie dla NETCONF    

Urządzenie musi posiadać możliwość wyeksportowania konfiguracji do pliku tekstowego i jej 

przeglądanie, analizę oraz edycję w trybie offline. 

INF.LAN.22. Dodatkowe elementy wyposażenia: 

1 sztuka – kabel DAC 40Gb Ethernet QSFP+ QSFP+ 1 metr 

Wymagane jest, aby dodatkowe elementy wyposażenia oferowane wraz z urządzeniem 

pochodziły od tego samego producenta, co urządzenie celem uniknięcia problemów z 

kompatybilnością. 
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3.2.3 Router Wirtualny – oprogramowanie (sztuk 2)  

Wymagania dla pojedynczego routera wirtualnego w postaci oprogramowania: 

ID 

wymagania 

Opis wymagania 

INF.LAN.23. Możliwość instalacji na systemach VMware ESXi; Linux KVM  

Wsparcie dla minimum 12 kart vNIC 

Sprzętowe wymagania minimalne nie większe niż:  

• 1x vCPU 

• Pamięć RAM: 1 GB 

• Pamięć na Dysk HDD: 8 GB 

INF.LAN24. System operacyjny o budowie modularnej, umożliwiający niezależne włączanie i monitorowanie 

odrębnych procesów systemowych. Możliwość aktualizowania osobnych procesów 

systemowych bez wpływu na działanie pozostałych.  

INF.LAN.25. Wsparcie dla Equal-Cost Multipath (ECMP) 

Wsparcie dla routingu IPv4: statyczny,  RIP, IS-IS, OSFP, BGP 

Wsparcie dla routingu IPv6: statyczny, RIPng, IS-ISv6, OSFPv3 

Wsparcie dla protokołu VRRP 

Wsparcie dla routingu multicast: PIM-SM, PIM-DM 

Wsparcie dla IGMP v1,v2 i v3 

Wsparcie dla Bidirectional Forwarding Detection (BFD)  

Wsparcie dla Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)  

INF.LAN.26.  Wsparcie dla tuneli IPSec i IPSec VPNalgorytmami 3DES/AES 

Wsparcie dla tuneli Generic Routing Encapsulation (GRE) 

Wsparcie dla Multiprotocol Label Switching (MPLS)  MPLS VPN i MPLS TE 

INF.LAN.27. Funkcje QOS: 

• Klasyfikacja przez: ACL (adresy IP, porty TCP/UDP), Differentiated services code point 

(DSCP). 

• Kolejkowanie: Generic traffic shapeing (GTS), Weighted Fair Queuing (WFQ) 

• Mechanizmy: Weighted Random Early Detection (WRED), Committed access rate (CAR) 

INF.LAN.28. Możliwość tworzenie list dostępowych ACL opartych o adresy źródłowe i docelowe IP, porty 

źródłowe i docelowe TCP/UDP.    
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Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność firewalla i w tym zakresie musi zapewnić 

mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli usług: Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File 

Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i innych protokołów bazując na 

portach TCP/UDP. 

Router wirtualny musi wspierać mechanizm translowania adresów sieciowych NAT i translowania 

adresów i portów PAT. 

INF.LAN.29. Zarządzanie przez command-line interface (CLI) 

Zarządzanie przez SSHv2 lub Telnet 

AAA (Radius/TACACS+) 

Wsparcie dla Syslog 

Wsparcie dla SNMP (v2c, v3) 

Wsparcie dla Network Time Protocol (NTP) 

Wsparcie dla sFlow lub równoważny 

Wsparcie dla NETCONF    

Urządzenie musi posiadać możliwość wyeksportowania konfiguracji do pliku tekstowego i jej 

przeglądanie, analizę oraz edycję w trybie offline. 

 

3.2.4 Elementy dodatkowe LAN   

Wymagania dla dodatkowych wkładek i elementów okablowania LAN 

INF.LAN.30. Dodatkowe elementy wyposażenia LAN – kable i splittery DAC 

10 sztuk – kabel DAC QSFP+40G Ethernet na 4x10G SFP+ 3 metry 

8 sztuk – kabel DAC QSFP+40G Ethernet na 4x10G SFP+ 5 metrów 

Wymagane jest, aby dodatkowe elementy wyposażenia pochodziły od tego samego producenta, 

co urządzenia sieci LAN celem uniknięcia problemów z kompatybilnością. 

INF.LAN.31. Dodatkowe elementy wyposażenia LAN - patchcordy Ethernet 

6 sztuk – patchcord RJ45 CAT 5e długość minimum 4 metry 

4 sztuk – patchcord RJ45 CAT 5e długość minimum 2 metry 

12 sztuk – patchcord RJ45 CAT 5e długość minimum 1,2 metra 
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INF.LAN.32 Dodatkowe elementy wyposażenia patchcordy Ethernet 

12 sztuk – wkładka optyczna QSFP+ 40G MPO SR4 (zasięg minimum 100m) 

32 sztuk – wkładka optyczna SFP+ 10G LC SR  

Wymagane jest, aby dodatkowe elementy wyposażenia pochodziły od tego samego producenta, 

co urządzenia sieci LAN celem uniknięcia problemów z kompatybilnością. 

 

3.3 ROUTER SPRZĘTOWY – (SZTUK 2)  

Wymagania dla pojedynczego routera: 

ID 

wymagania 

Opis wymagania 

INF.LAN.33. Liczba portów: 

• 48 portów 10 GE BASE-T  

• 4 porty 40 GE 

INF.LAN.34. Wsparcie dla routingu IPv4: statyczny,  RIP, OSFP, BGP 

Wsparcie dla routingu IPv6: statyczny, RIPng, OSFPv3 

Wsparcie dla protokołu VRRP 

 

3.4 INFRASTRUKTURA PROGRAMOWA NA POTRZEBY TWORZENIA KOPI ZAPASOWYCH (BACKUP). 

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 

Wymagania minimalne: 

ID wymagania Opis wymagania 

INF.OPROGR.1  Oprogramowanie musi zapewnić funkcjonalność scentralizowanego systemu wykonywania 

kopii backupowych w heterogenicznym (różne systemy operacyjne) środowisku sieci LAN i 

SAN. 

INF.OPROGR.2  Oprogramowanie musi zapewniać zarządzanie całym środowiskiem wykonywania kopii 

zapasowych z pojedynczej konsoli z wykorzystaniem interfejsu tekstowego CLI oraz 

graficznego GUI. 

INF.OPROGR.3  Oprogramowanie musi zapewniać automatyzację procesu wykonywania kopii zapasowych 

zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (kalendarzem), jak również możliwość 

wykonywania backupów na żądanie administratora. 
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INF.OPROGR.4  Oprogramowanie musi posiadać efektywną, wewnętrzną bazę danych z funkcją 

wykonywania kopii zapasowej. Wewnętrzna baza danych oraz część systemu realizująca 

funkcję zarządzania sesjami kopii zapasowych (wraz z nazwami i wersjami zabezpieczanych 

plików), nośnikami i urządzeniami musi mieć możliwość instalacji na systemach 

operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux. 

INF.OPROGR.5  Oprogramowanie musi posiadać możliwość instalacji w klastrze, na co najmniej dwóch 

węzłach tak, aby w przypadku awarii jednego z węzłów klastra system mógł automatycznie 

przełączyć się na działający węzeł i w sposób ciągły świadczyć usługę wykonywania kopii 

zapasowych. 

INF.OPROGR.6  Oprogramowanie musi posiadać możliwość wykonywania różnych typów kopii (całościowa, 

przyrostowa, różnicowa). 

INF.OPROGR.7  Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii na różnych nośnikach 

takich jak taśmy magnetyczne, napędy dyskowe. 

INF.OPROGR.8  Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych z 

wykorzystaniem sieci LAN oraz SAN. Wymagane jest zaoferowanie co najmniej 100 licencji 

typu klient oraz media dla wykonywania kopii zapasowych przez sieć LAN oraz SAN. 

INF.OPROGR.9  Oprogramowanie musi zapewniać obsługę bibliotek taśmowych pochodzących od 

wiodących na świecie producentów. 

INF.OPROGR.10 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość współdzielenia zasobów taśmowych 

pojedynczej biblioteki taśmowej przez wielu klientów/serwerów w sieci SAN. 

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość współdzielenia robotyki biblioteki taśmowej 

przez wielu klientów/serwerów w sieci SAN. Wymagane zaoferowanie odpowiednich 

licencji pozwalających na obsługę wszystkich napędów LTO w oferowanej bibliotece 

taśmowej i współdzielenie ich w sieci SAN przez minimum 100 klientów. 

INF.OPROGR.11 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość kompresji i szyfrowania danych przesyłanych 

siecią LAN/WAN. Możliwość szyfrowania danych na poziomie oprogramowania klienta oraz 

wsparcie dla szyfrowania sprzętowego w napędach taśmowych LTO-4, LTO-5 i LTO-6. 

Możliwość zarządzania kluczami szyfrującymi dla szyfrowania programowego (klient) oraz 

sprzętowego (napęd) – tworzenie i przechowywanie kluczy, wykorzystywanie 

przechowywanych kluczy w procesie odtwarzania danych. Wymagane zaoferowanie 

odpowiednich licencji dla obsługi szyfrowania sprzętowego. 

INF.OPROGR.12 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość równoległego zapisu tych samych danych 

(kopii zapasowej) na wiele napędów taśmowych (lub innych mediów). Oprogramowanie 

musi zapewniać możliwość jednoczesnego zapisywania wielu strumieni danych na 

pojedynczym napędzie taśmowym (tzw. multipleksowanie) dla co najmniej 32 strumieni. 

Wymagane zaoferowanie odpowiednich licencji dla ww. funkcjonalności. 
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INF.OPROGR.13 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zautomatyzowanego kopiowania taśm w 

obrębie jednej biblioteki taśmowej, jak i pomiędzy różnymi bibliotekami taśmowymi. 

Oprogramowanie musi zapewniać migrację kopii danych pomiędzy różnymi typami 

nośników. 

INF.OPROGR.14 Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność realizacji zaawansowanego backupu 

wielostopniowego typu disk-to-disk-to-tape (D2D2T). Musi istnieć możliwość definiowania 

różnych strategii wykonywania kopii zapasowych dla poszczególnych obiektów 

podlegających backupowi. 

INF.OPROGR.15 Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę technologii deduplikacji danych realizowanej 

na poziomie agentów oferowanego oprogramowania. Wymagane jest, aby w procesie 

wykonywania backupu na przestrzeń dyskową składowane były wyłącznie unikalne bloki 

danych w skali całego kopiowanego środowiska i danej lokalizacji. Bloki są rozumiane jako 

podzielone na mniejsze fragmenty dane. System dzieląc dane na bloki musi traktować 

każdy z nich indywidualnie, a więc w przypadku modyfikacji, np. z zabezpieczonego serwera 

pliku (rozumianego jako dana składająca się z bloków), zachowane przez system mają być 

wyłącznie te bloki, które są nowe lub uległy zmianie, a nie cały plik. 

Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę interfejsu programowania aplikacji (API - 

Application Programming Interface) udostępnianego przez urządzenia docelowe (w tym 

zaoferowaną macierz kopii zapasowych), przechowujące kopie bezpieczeństwa, w celu 

uwspólnienia algorytmu deduplikacji. Możliwość wykorzystania API do zarządzania danymi 

sesji backupowych przechowywanymi na urządzeniach docelowych, w szczególności 

wykonanie kopii obiektów pomiędzy urządzeniami, używając technologii deduplikacji. 

Wymagane jest dostarczenie licencji na wykonywanie kopii bezpieczeństwa w technologii 

disk-to-disk-to-tape (D2D2T) z deduplikacją danych z wykorzystaniem pełnej pojemności 

zaoferowanej macierzy kopii zapasowych. 

INF.OPROGR.16 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość dołączania własnych poleceń przed i po 

wykonaniu backupu. 

INF.OPROGR.17 Oprogramowanie musi zapewniać wsparcie dla technologii NDMP i Volume Shadow Copy 

oraz mechanizmów typu Journal. 

INF.OPROGR.18 Oprogramowanie musi zapewniać przeszukiwanie nośników z kopiami zapasowymi. 

INF.OPROGR.19 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wygenerowania nośnika z kopiami dla 

konkretnego klienta/serwera. 

INF.OPROGR.20 Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy definiowania czasu ochrony nośników. 

INF.OPROGR.21 Oprogramowanie musi umożliwiać usuwanie nieaktualnych kopii danych w celu 

optymalizacji wykorzystania przestrzeni nośników. 
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INF.OPROGR.22 Oprogramowanie musi wspierać różne metody odtwarzania systemu klienta w przypadku 

uszkodzenia całej maszyny, w tym co najmniej możliwość odtwarzania na dedykowanym 

serwerze (Windows/Linux) pełnego obrazu uszkodzonego dysku serwera produkcyjnego na 

nowym napędzie dyskowym. Nowy dysk może być następnie przewieziony do innej 

lokalizacji i natychmiast uruchomiony w serwerze, który uległ uszkodzeniu. 

INF.OPROGR.23 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość automatycznego generowania raportów i 

wysyłania poczty elektronicznej o wykonaniu danej sesji backupowej. 

INF.OPROGR.24 Oprogramowanie musi zapewniać definiowanie uprawnień dla poszczególnych klas 

użytkowników (co najmniej 3) korzystających z systemu backupów. 

INF.OPROGR.25 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybie on-

line (bez przerywania dostępu do aplikacji) dla pakietów oprogramowania SAP R/3, Oracle, 

Sybase, Informix, MS Exchange, MS SQL Server, MS Sharepoint, DB2, Lotus Domino. 

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych środowisk: 

VMware, Microsoft Hyper-V, RedHat KVM. Możliwość wykonania kopii zapasowej maszyn 

wirtualnych VMware ESXi 5.x za pomocą technologii vStorage APIs for Data Protection 

(VADP). 

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych dla 

wiodących rozwiązań klastrowych takich jak: Microsoft Cluster Server, HP MC Service 

Guard, Veritas Cluster, RedHat Cluster, SLES Cluster. 

Wymagane zaoferowanie licencji na wykonywanie kopii bezpieczeństwa online (bez 

przerywania dostępu do danych) dla 22 klientów/serwerów systemu backupu. Przez kopię 

bezpieczeństwa online rozumie się integrację systemu backupu z aplikacją działającą na 

systemie operacyjnym klienta lub z wirtualizatorem VMware lub Hyper-V. Licencja musi 

uwzględniać liczbę co najmniej 16 rdzeni zainstalowanych w każdym serwerze, na którym 

jest zainstalowana aplikacja lub środowisko wirtualne. 

 

3.5 WYMAGANIA DLA GWARANCJI DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIE DOSTAW ZDEFINIOWANYCH W RAMACH 

NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU (ROZDZIAŁ 3) 

Wymagane jest, aby usługi serwisu gwarancyjnego świadczone były przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta w zakresie: 

1. Gwarancja na sprzęt i/lub oprogramowanie będzie świadczona na okres wskazany w 

punkcie „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ), od daty Protokołu Odbioru. 

2. Dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez 36 miesięcy od daty 

Protokołu Odbioru. 
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3. Dostępność wsparcia serwisowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

4. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem. 

5. Dostęp do centrów kompetencyjnych Producenta. 

6. Usługi serwisu gwarancyjnego świadczone w siedzibie Zamawiającego. 

7. W przypadku awarii nośnika danych (dysk twardy) Zamawiający zatrzymuje 

uszkodzony nośnik i wymaga dostarczenia nowego nośnika od Wykonawcy.  

8. Naprawa sprzętu w gwarantowanym czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

9. Wymagany jest dedykowany zespół serwisowy po stronie Wykonawcy, składający się 

z minimum 5 osób w tym jednego koordynatora kontraktu serwisowego oraz minimum 

4 ekspertów technicznych w zakresie oferowanych technologii. 

10. Zamawiający ma prawo do konsultacji zdalnych z zespołem serwisowym bez 

ograniczeń w czasie trwania wsparcia serwisowego. 

11. W terminie 14 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego 

wymagane jest przygotowanie Planu Obsługi Serwisowej opisującego procedury 

serwisowe i eskalacyjne, zespół serwisowy, ścieżki komunikacji serwisowej jak również 

harmonogram prac serwisowych. 

12. Wymaga się wykonywania cyklicznych przeglądów systemów i konfiguracji oraz 

dokonywanie analizy oprogramowania wbudowanego i systemowego, – co najmniej 

raz na 12 miesięcy trwania gwarancji z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd musi odbyć 

się w 35 miesiącu trwania gwarancji. 

13. Wymaga się wykonania cyklicznej weryfikacji poziomu dostępności systemu, – co 

najmniej raz na 12 miesięcy trwania gwarancji z zastrzeżeniem, że ostatnia weryfikacja 

musi odbyć się w 35 miesiącu trwania gwarancji.. 

14. Wymaga się dostarczania miesięcznych raportów dotyczących zgłoszeń serwisowych 

oraz wykonanych prac serwisowych. 
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3.6 WYMAGANIA MINIMALNE DLA WDROŻENIA SPRZĘTU AKTYWNEGO I OPROGRAMOWANIA  

Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 

 Opracowanie 

szczegółowego projektu 

technicznego, oraz 

dokumentacji 

powykonawczej 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie opracować projekt techniczny 

wdrażanego rozwiązania oraz udokumentować uruchomioną konfigurację. 

Projekt techniczny ma zawierać: 

a. Schemat rozłożenia sprzętu w szafach montażowych 

b. Schemat połączeń fizycznych sieci LAN i SAN 

c. Wymagania dotyczące przyłączy energetycznych 

d. Konfigurację logiczną serwerów 

e. Konfiguracje systemów pamięci masowej 

f. Konfigurację sieci SAN; 

g. Konfigurację przełączników LAN; 

h. Konfigurację stref sieci SAN 

i. Konfiguracje VLAN-ów  

j. Schemat adresacji i nazewnictwa sieci TCP/IP 

k. Konfigurację mechanizmów autoryzacji i autentykacji, 

l. Konfigurację mechanizmów DNS: 

i. Konfiguracja stref/strefy Forward Lookup Zone 

obejmującej(ch) całość środowiska; 

ii. Konfiguracja stref Rewers Lookup Zone obejmujących 

całość środowiska;= 

m. Konfigurację mechanizmów DHCP; 

n. Konfigurację mechanizmów wirtualizacyjnych  

o. Konfigurację mechanizmów zarządzania infrastrukturą 

wirtualna i fizyczną 

p. Konfigurację mechanizmów wykonywania i odtwarzania kopii 

zapasowych 

q. Opracowanie testów odbiorczych dla poszczególnych 

elementów infrastruktury uwzględniających obszary 

bezpieczeństwa, ciągłości działania systemu w zakresie 

infrastruktury fizycznej oraz logicznej 

r. Harmonogram prac. 

 Montaż serwerów typu 

blade 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie zainstalować i uruchomić 

dostarczone serwery kasetowe. W szczególności prace mają obejmować: 
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a. Prace montażowe: 

i. Montaż kontenera na serwery kasetowe w szafie 

ii. Montaż kaset sieciowych 

iii. Instalację dodatkowych elementów kaset 

serwerowych 

iv. Montaż kaset serwerowych 

v. Fizyczne podłączenie kontenera (półki) do sieci 

zasilającej 

vi. Fizyczne podłączenie do sieci LAN i SAN 

b. Weryfikację i aktualizację mikrokodów: 

i. BIOS 

ii. Mikrokodów kart rozszerzeń 

iii. Mikrokodów dysków 

c. Diagnostykę zainstalowanego sprzętu 

 Montaż serwerów typu 

rack,  

W ramach prac Dostawca ma za zadanie zainstalować i uruchomić 

dostarczone serwery typu rack. W szczególności prace mają obejmować: 

a. Prace montażowe: 

i. Montaż urządzeń w szafach montażowych 

ii. Instalację dodatkowych elementów serwera 

iii. Fizyczne podłączenie serwera do sieci zasilającej 

iv. Fizyczne podłączenie do sieci LAN i SAN 

b. Weryfikację i aktualizację mikrokodów: 

i. BIOS 

ii. Mikrokodów kart rozszerzeń 

iii. Mikrokodów dysków 

c. Diagnostykę zainstalowanego sprzętu 

 Montaż przełączników FC, 

przełączników sieciowych 

i biblioteki taśmowej 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie zainstalować i uruchomić 

dostarczone urządzenia. W szczególności prace mają obejmować: 

a. Prace montażowe: 

i. Montaż urządzeń w szafach montażowych 

ii. Instalację dodatkowych elementów przełączników 

iii. Fizyczne podłączenie urządzeń do sieci zasilającej 
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iv. Fizyczne podłączenie odpowiednio do sieci LAN i SAN 

b. Weryfikację mikrokodów i w razie konieczności ich aktualizację 

do wersji zalecanej przez producenta. 

c. Diagnostykę zainstalowanego sprzętu 

 Montaż macierzy 

dyskowej oraz wirtualnej 

biblioteki taśmowej 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie zainstalować i uruchomić 

dostarczone urządzenia. W szczególności prace mają obejmować: 

a. Prace montażowe: 

i. Montaż urządzeń w szafach montażowych 

ii. Instalację dodatkowych elementów przełączników 

iii. Fizyczne podłączenie urządzeń do sieci zasilającej 

iv. Fizyczne podłączenie odpowiednio do sieci LAN i SAN 

b. Weryfikację mikrokodów i w razie konieczności ich aktualizację 

do wersji zalecanej przez producenta. 

c. Instalację (w razie konieczności) dodatkowego 

oprogramowania zarządzającego oraz aktywacje licencji 

uruchamiających zakupione funkcjonalności macierzy 

d. Diagnostykę zainstalowanego sprzętu 

 Konfiguracja logiczna sieci 

SAN 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie dokonać logicznej konfiguracji 

przełączników SAN. W szczególności prace mają obejmować: 

a. Konfiguracja logiczna zgodna z projektem technicznym: 

i. Konfiguracja stref FC (zonning) 

ii. Konfiguracja mechanizmów zarządzania (SNMP, 

WWW) 

b. Przeprowadzenie testów odbiorczych. Powinny one 

obejmować: 

i. Weryfikację zgodności konfiguracji poszczególnych 

urządzeń z projektem technicznym 

ii. Weryfikację zgodności połączeń fizycznych z 

projektem technicznym 

iii. Weryfikację zgodności przyjętych oznaczeń połączeń 

fizycznych z projektem technicznym 

iv. Wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych  

 Konfiguracja logiczna sieci 

LAN 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie wykonać logiczną konfigurację 

przełączników LAN. W szczególności prace mają obejmować: 

a. Konfiguracja logiczna zgodna z projektem technicznym: 

i. Konfiguracja VLAN-ów 
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ii. Konfigurację podłączenia do istniejącego węzła 

internetowego 

iii. Konfiguracja mechanizmów zarządzania (SNMP, 

WWW) 

b. Przeprowadzenie testów odbiorczych. Powinny one 

obejmować: 

i. Weryfikację zgodności konfiguracji poszczególnych 

urządzeń z projektem technicznym 

ii. Weryfikację zgodności połączeń fizycznych z 

projektem technicznym 

iii. Weryfikację zgodności przyjętych oznaczeń połączeń 

fizycznych z projektem technicznym 

iv. Wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych  

 Konfiguracja logiczna 

macierzy dyskowej 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie wykonać logiczną konfigurację 

macierzy dyskowej. W szczególności prace mają obejmować: 

a. Konfigurację logiczna zgodna z projektem technicznym: 

i. Konfiguracja oprogramowania zarządzającego 

macierzą 

ii. Konfiguracja portów komunikacyjnych macierzy 

iii. Konfiguracja poziomów RAID 

iv. Konfiguracja dysków logicznych macierzy  

v. Prezentacja dysków logicznych odpowiednim 

serwerom 

b. Wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych 

 Instalacja systemu 

operacyjnego na 

serwerach fizycznych – 

zarządzających 

W ramach prac Dostawca ma za zadanie zainstalować system 

operacyjny na serwerze/serwerach zarządzających infrastrukturą. 

W szczególności prace mają obejmować: 

a. Instalację i konfigurację systemu operacyjnego oraz 

podsystemu pamięci masowych zgodnie z projektem 

technicznym: 

i. Konfigurację przestrzeni dyskowej; 

ii. Instalację systemu operacyjnego; 

iii. Konfigurację interfejsów sieciowych 

iv. Instalację niezbędnych poprawek do systemu 

operacyjnego; 

v. Weryfikacja poprawności działania systemu 

operacyjnego 

 Konfiguracja 

wirtualizatora  

Wykonawca ma za zadanie zainstalować i skonfigurować grono 

wirtualizatora. Prace mają w szczególności obejmować:   



81 
 
 

a. Instalację oprogramowania zgodną z projektem technicznym 

b. Instalację niezbędnych poprawek do oprogramowania  

c. Prezentację dysków logicznych współdzielonej macierzy 

dyskowej poszczególnym serwerom  

d. Konfiguracja warstwy sieciowej serwerów elementy fizyczne i 

wirtualne) 

e. Konfigurację mechanizmów grona HA zgodną z projektem 

technicznym 

f. Wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych 

 Konfiguracja wirtualizacji 

Linux (KVM) 

Wykonawca ma za zadanie zainstalować i skonfigurować oprogramowanie 

Linux wraz z mechanizmami wirtualizacyjnymi (KVM). Prace mają w 

szczególności obejmować:   

a. Instalację oprogramowania zgodną z projektem technicznym 

b. Instalację niezbędnych poprawek do oprogramowania  

c. Prezentację dysków logicznych współdzielonej macierzy 

dyskowej poszczególnym serwerom Linux 

d. Instalacja i konfiguracja mechanizmów wirtualizacyjnych 

wbudowanych w oprogramowanie Linux  

e. Konfiguracja warstwy sieciowej serwerów (elementy fizyczne i 

wirtualne) 

f. Wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych 

 Instalacja i konfiguracja 

mechanizmów usług 

katalogowych 

Wykonawca ma za zadanie zainstalować i skonfigurować oprogramowanie 

usług katalogowych. Prace wykonywane zgodnie z opracowanym projektem 

technicznym, mają w szczególności obejmować:   

a. Instalację dwóch kontrolerów domenowych, na serwerach 

fizycznych bądź wirtualnych 

b. Instalację niezbędnych poprawek do systemu operacyjnego 

c. Konfigurację mechanizmu DNS 

d. Konfiguracje mechanizmu DHCP 

e. Konfiguracje mechanizmu domenowego AD 

f. Wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych 

 Instalacja i konfiguracja 

mechanizmów 

zarządzania 

infrastruktura fizyczną i 

Wykonawca ma za zadanie zainstalować i skonfigurować oprogramowanie 

do zarządzania infrastruktura fizyczna i wirtualną (chmurą obliczeniową). 

Prace, wykonywane zgodnie z opracowanym projektem technicznym, mają 

w szczególności obejmować:   
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wirtualną (zarządzanie 

chmura obliczeniową) 

a. Instalację oprogramowania zarządzającego środowiskiem w 

tym: 

i. Instalację niezbędnego oprogramowania 

bazodanowego 

ii. Instalację serwera zarządzającego 

iii. Instalację mechanizmów zarządzania serwerami 

wirtualizacyjnymi KVM 

iv. Instalację mechanizmów zarządzania serwerami 

fizycznymi 

v. Instalację portali dla administratorów, architektów i 

użytkowników 

b. Konfigurację wyżej wymienionych mechanizmów: 

i. Objęcie zarządzaniem serwerów fizycznych 

ii. Objęcie zarządzaniem platformy wirtualizacyjnej oraz 

linux 

c. Opracowanie przykładowych zadań konfiguracyjnych dla: 

i. Serwerów fizycznych 

ii. Serwerów wirtualnych  

iii. Serwerów wirtualnych KVM 

d. Wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających 

poprawność konfiguracji zainstalowanego oprogramowania 

 Instalacja i konfiguracja 

oprogramowania do 

wykonywania i 

odtwarzania kopii 

zapasowych środowiska 

Wykonawca ma za zadanie zainstalować i skonfigurować oprogramowanie 

do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych. Prace, wykonywane 

zgodnie z opracowanym projektem technicznym, mają w szczególności 

obejmować:   

a. Instalację serwera zarządzającego systemem tworzenia i 

odtwarzania kopii zapasowych 

b. Instalację niezbędnych poprawek do w/w oprogramowania 

c. Konfigurację bibliotek taśmowych – fizycznych i wirtualnych 

d. Konfigurację integracji z mechanizmami wirtualizacji 

e. Utworzenie przykładowych zadań wykonywania kopii 

zapasowych 

f. Wykonanie testów funkcjonalnych zainstalowanego 

oprogramowania polegających na wykonaniu testowych zadań 

utworzenia kopii zapasowej i odtworzenia danych 

 Opracowanie 

dokumentacji 

powykonawczej 

Wykonawca ma za zadanie opracować dokumentację powykonawczą 

środowiska (w postaci elektronicznej). Winna ona zawierać: 

a. Schemat rozłożenia sprzętu w szafach montażowych 

b. Schemat połączeń fizycznych sieci LAN i SAN 

c. Wymagania dotyczące przyłączy energetycznych 
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d. Konfigurację logiczną serwerów 

e. Konfiguracje systemów pamięci masowej 

f. Konfigurację sieci SAN; 

g. Konfigurację przełączników LAN; 

h. Konfigurację stref sieci SAN 

i. Konfigurację VLAN-ów  

j. Schemat adresacji i nazewnictwa sieci TCP/IP 

k. Konfigurację mechanizmów autoryzacji i autentykacji Microsoft 

Active Directory, 

l. Konfigurację mechanizmów DNS: 

i. Konfiguracja stref/strefy Forward Lookup Zone 

obejmującej(ch) całość środowiska; 

ii. Konfiguracja stref Rewers Lookup Zone obejmujących 

całość środowiska;= 

m. Konfigurację mechanizmów DHCP; 

n. Konfigurację mechanizmów wirtualizacyjnych  

o. Konfigurację mechanizmów wirtualizacyjnych linux 

p. Konfigurację mechanizmów zarządzania infrastrukturą 

wirtualna i fizyczną 

q. Konfigurację mechanizmów wykonywania i odtwarzania kopii 

zapasowych 

r. Zestawienie wykonanych testów odbiorczych dla 

poszczególnych elementów infrastruktury 

 Przeprowadzenie 

warsztatów 

szkoleniowych z obsługi 

wdrożonego środowiska 

Celem warsztatów jest przedstawienie przez Wykonawcę budowy wdrożonej 

platformy oraz omówienie podstawowych zadań administracyjnych. 

Warsztaty mają składać się z części teoretycznej i części praktycznej. Czas 

trwania to 5 dni dla jednej grupy maksymalnie 6 osobowej. Zakres 

warsztatów: 

� Część teoretyczna 

o Architektura rozwiązania 

o Budowa poszczególnych bloków technologicznych: 

� Sieć SAN i LAN 

� Podsystem pamięci masowych 

� Podsystem serwerów 

� Zarządzanie infrastrukturą 
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� Podsystem wykonywania i odtwarzania kopii 

zapasowych 

o Podstawy administracji poszczególnymi blokami 

technologicznymi. 

o Podstawy diagnostyki błędów w poszczególnych blokach 

technologicznych 

� Część praktyczna - ćwiczenia 

o Podstawowe zadania administratorskie dla poszczególnych 

bloków technologicznych 

o Przygotowanie, uruchomienie i monitorowanie dwóch 

przykładowych serwisów. 

o Wykorzystanie dostępnych narzędzi do diagnostyki błędów 
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4 WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA PORTALU E-USŁUG PUBLICZNYCH 

4.1 WYMAGANIA GENERALNE DLA PLATFORMY DO UDOSTĘPNIANIA E-USŁUG PUBLICZNYCH 

Zakres techniczny CUW winien obejmować zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej 

dla działania platformy e-usług (tj.: m.in. szafy serwery, macierze, systemy zabezpieczeń, 

zabezpieczenia śluzy wejściowej, systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania UPS 

etc.) jakich poziom zabezpieczeń dotyczący ciągłości pracy będzie uwzględniał założenia 

dostępności na poziomie 99,95%. 

Oprogramowanie specjalistyczne dostarczone przez w ramach Umowy powinno zapewniać 

implementację platformy do udostępnienia e-usług publicznych oraz przetwarzania danych 

w ich zakresie dla systemów e-administracji. W swoim zakresie jako podstawowe winno 

uwzględnić integrację z e-PUAP oraz integrację z usługami OGC. 

W ramach Umowy wymagane jest zastosowana architektury zgodnie m.in. z wymogami WCAG 

technologia SOA (ang. Service Oriented Architecture), obejmującą wzajemną integrację  

poszczególnych komponentów składających się na system oraz ich komunikacja z systemami 

zewnętrznymi jaka zostanie oparta o model komunikacji luźnego powiązania poszczególnych 

usług oraz komunikacji bezstanowej.  

Platforma wdrażana w ramach dostarczanego rozwiązania musi posiadać możliwość 

korzystania z usług oferowanych przez inne, zewnętrzne systemy, w szczególności system 

ePUAP oraz systemy udostępniające usługi danych przestrzennych, w szczególności WMS 

(Web Map Service), WFS (Web Feature Service) oraz usługi katalogowe CSW (Catalogue 

Service for the Web) udostępniające informacje (metadane) o usługach oraz zbiorach danych 

przestrzennych.  

W szczególności zakres integracji z ePUAP w ramach platformy powinien objąć następujące 

elementy:  

1) integrację z podsystemem bezpieczeństwa ePUAP na poziomie Single Sign-On 

(przekazywanie tożsamości); 

2) integrację z usługą ePUAP pozwalającą na dostęp do danych ze słowników referencyjnych; 

3) integrację z funkcjonalnością formularzy udostępnianą przez system ePUAP w zakresie 

wybranych formularzy udostępnianych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego; 

4) integrację z funkcjonalnością obsługi dokumentów udostępnianą przez system ePUAP w 

zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach (pomiędzy ePUAP a Systemem i 

odwrotnie). 

Natomiast w zakresie funkcjonalności portalu z usługami OGC w ramach dostarczanego 
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rozwiązania winno zostać przewidziane udostępnienie danych w następującym zakresie: 

1) Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 

specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 

a) OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 

1.1.1). 

b) OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0). 

c) OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

2) Ponadto Portal będzie udostępniał dane przestrzenne w postaci usług sieciowych 

zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium: 

a) OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 

1.1.1). 

b) OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0) 

c) OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (wersja 2.0.0 oraz 

1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding 

Standard 

d) OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 

e) OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

4.2 ARCHITEKTURA LOGICZNA CUW JAKO PLATFORMY E-USŁUG PUBLICZNYCH 

4.2.1 Opis notacji 

W celu zaprezentowana otoczenia biznesowego dla wdrażanego przedmiotu projektu, 

wykorzystany został model biznesowych przypadków użycia utworzony z wykorzystaniem 

następujących elementów notacji.  

Element notacji Znaczenie 

 

Obrys systemu - element notacji wykorzystany do 

oznaczenia kontekstu systemu (przypadki użycia 

znajdujące się na diagramie wewnątrz obrysu systemu 

reprezentują funkcjonalność dostępną w ramach 

systemu). 

uc Otoczenie systemu

System
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Biznesowy przypadek użycia – abstrakcyjna 

reprezentacja procesu biznesowego: 

• realizowanego z wykorzystaniem wsparcia 

zapewnianego przez System oraz 

• dostarczającego wartości biznesowej istotnej z 

punktu widzenia aktora biznesowego. 

 

Aktor biznesowy osobowy – abstrakcyjna reprezentacja 

roli pełnionej przez osobowy podmiot wchodzący w 

interakcję z Systemem. 

 

Aktor biznesowy nieosobowy (system zewnętrzny) – 

abstrakcyjna reprezentacja roli pełnionej przez 

nieosobowy podmiot wchodzący w interakcję z 

Systemem. 

uc Otoczenie systemu

BPU:000 Nazwa

uc Otoczenie systemu

«business actor»
Actor1

uc Otoczenie systemu

«business actor»
Actor2
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4.2.2 Otoczenie Systemu 

 

W interakcję z Systemem wchodzą następujący aktorzy biznesowi: 

1) Obywatel 

2) Specjalista JST 

3) ePUAP (system zewnętrzny) 

4) System GIS (system zewnętrzny). 

 

LP Nazwa Opis 

1 Obywatel 

 

Konsument usług elektronicznych udostępnianych 

przez JST 

uc Otoczenie systemu

System

«business actor»
Specjalista JST

«business actor»
Obywatel

«business actor»
ePUAP

«business actor»
System GIS

BPU:003 Personalizuj  
katalog usług JST

BPU:002 Zrealizuj  
usług ę JST

BPU:001 Konfiguruj  
katalog usług JST

BPU:004 Udost ępnij  
informacj ę przestrzenn ą

Aktor nieosobowy zewnętrzny (system zewnętrzny)

Legend
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2 Specjalista JST 

 

Specjalista pracujący w strukturach Jednostki 

Samorządu Terytorialnego udostępniającej usługi 

elektroniczne dla Obywateli. 

3 ePUAP (system 

zewnętrzny) 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej 

4 System GIS (system 

zewnętrzny) 

System zewnętrzny będący konsumentem informacji 

przestrzennej dotyczącej JST, udostępnianej przez 

System za pomocą interpretacyjnych usług danych 

przestrzennych (usługi wyszukiwania, usługi 

przeglądania oraz usługi pobierania danych 

przestrzennych). 

 

Minimalna funkcjonalność Portalu winna zostać zgrupowana w następujących biznesowych 

przypadkach użycia: 

1. BPU:001 Konfiguruj katalog usług JST 

2. BPU:002 Zrealizuj usługę JST 

3. BPU:003 Personalizuj katalog usług JST 

4. BPU:004 Udostępnij informację przestrzenną 

 

ID Nazwa Opis Aktor 

inicjujący 

Aktorzy 

drugoplanowi 

BPU:001 Konfiguruj 

katalog 

usług JST 

Proces umożliwia konfigurację 

usług udostępnianych przez 

JTS. System implementuje 

specjalizacje procesu dla 

odpowiednich usług 

elektronicznych 

udostępnianych przez JST. 

Specjalista 

JST 

 

ePUAP 

BPU:002 Zrealizuj 

usługę JST 

Proces umożliwia skorzystanie 

z usługi elektronicznej 

udostępnianej prze JST. 

System implementuje 

specjalizacje procesu dla 

Obywatel Specjalista JST, 

ePUAP 
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odpowiednich usług 

elektronicznych 

udostępnianych przez JST. 

BPU:003 Personalizuj 

katalog 

usług JST 

Proces umożliwia 

personalizację katalogu usług 

udostępnianych przez JST. 

Obywatel ePUAP 

BPU:004 Udostępnij 

informację 

przestrzenną 

Proces umożliwia uzyskanie 

dostępu do informacji 

przestrzennych 

udostępnianych przez JST. 

System implementuje 

specjalizacje procesu dla 

odpowiednich usług danych 

przestrzennych 

udostępnianych przez JST. 

System GIS - 

 

4.3 ARCHITEKTURA LOGICZNA SYSTEMU 

4.3.1 Opis notacji 

Element notacji Znaczenie 

 

Element notacji reprezentujący moduł/komponent 

systemu. 

 

4.3.2 Perspektywa modułowa 

Platforma została zaprojektowana zgodnie z zasadami „orientacji na usługi”.  Architektura 

Systemu została opracowania jako zestaw samodzielnych komponentów, których współpraca 

ma na celu dostarczenie usług wspierających efektywną realizację procesów biznesowych w 

sposób zapewniających optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych. Luźne 

powiązanie poszczególnych komponentów zapewnia efektywne wykorzystanie potencjału 

każdej składowych Systemu (logiki obliczeniowej) w ramach realizacji różnych, często nie 

powiązanych bezpośrednio procesów biznesowych.  

cmp Architektura logic...

Nazwa
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Lp. Nazwa Opis 

1 Moduł interakcji Moduł Systemu realizujący mechanizmy interakcji 

użytkowników z Systemem, w tym mechanizmy 

odpowiedzialne za prezentację interaktywnych map oraz 

korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych przez 

JST. 

2 Moduł integracji z 

ePUAP 

Moduł Systemu realizujący integrację z ePUAP. 

3 Moduł GIS Moduł Systemu realizujący funkcjonalność GIS 

zapewniającą interoperacyjność w zakresie danych 

przestrzennych JST. 

4 Moduł gromadzenia 

danych 

Moduł Systemu odpowiedzialny za gromadzenie danych JST 

(w tym danych przestrzennych). 

 

  

cmp Architektura logiczna (moduły)

JST

Moduł interakcj i Moduł integracj i z 
ePUAP

System ePUAP

Zewnętrzny serwer 
GIS

Moduł 
gromadzenia 

danych

Moduł GIS
«use»

«use»

«use» «use»

«use»

«use»
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4.3.3 Perspektywa komponentów oprogramowania 

System implementowany w ramach platformy CUW może zostać zdekomponowany na 

komponenty software’owe. Każdy z komponentów softwareowych pełni ściśle określone 

funkcje w ramach Systemu. 

 

 

 

Lp. Nazwa Opis 

1 Portal internetowy Portal internetowy umożliwiający interakcję użytkownika z 

Systemem. 

2 Adapter kontrolki 

mapy 

Dedykowana fasada kontrolki mapy. 

cmp Architektura logiczna (komponenty)

«javascript»
Kontrolka mapy

«javascript»
Adapter kontrolki mapy

Portal internetowy

Serwer danych 
przestrzennych

Serw er kafelków

Adapter bazy 
danych

Panel 
administracyjny

Relacyjna baza danych z 
rozszerzeniem 

geoprzestrzennym

Serwer usług 
katalogowych

Indekser

Adapter ePUAP

Silnik planera tras

«use»

«use»

«use» «use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»
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3 Kontrolka mapy Kontrolka mapy służąca do prezentacji interaktywnych map. 

4 Panel administracyjny Komponent służący do zarządzania udostępnianymi 

usługami elektronicznymi, w tym publikacją map oraz 

zawartością bazy danych przestrzennych. 

5 Serwer danych 

przestrzennych 

Serwer danych przestrzennych udostępniający usługi WMS, 

WFS, WCS. 

6 Serwer kafelków Serwer udostępniający usługi WMTS oraz TMS dla 

wybranych warstw danych poddanych kafelkowaniu 

7 Serwer usług 

katalogowych 

Serwer udostępniający metadane zbiorów i usług danych 

przestrzennych za pośrednictwem usługi CSW 

8 Indekser Serwer indeksujący 

9 Adapter bazy danych Fasada relacyjnej bazy danych 

10 Relacyjna baza danych 

z rozszerzeniem 

geoprzestrzennym 

Baza danych zawierającą dane przestrzenne, metadane oraz 

parametry konfiguracyjne map. 

11 Adapter ePUAP Dedykowany komponent zapewniający dwustronną 

komunikację z Systemem ePUAP. 

12 Silnik planera tras Komponent odpowiedzialny za wyznaczanie tras przejazdu. 

4.4 KATALOG WYMAGAŃ 

ID 

wymagania 

Opis  wymagania Wymagane na próbce 

WYMF.01 System musi udostępniać interaktywny portal mapowy 

jednostki samorządu terytorialnego wyświetlający 

elektroniczne mapy tematyczne utworzone na 

podstawie danych zawartych w wybranych rejestrach i 

ewidencjach jednostki samorządu terytorialnego. 

Funkcjonalność serwisu internetowego 

pozwalającego na wyznaczanie z 

poziomu mapy tras pomiędzy dwoma 

wskazanymi punktami.  

WYMF.02 Interaktywny portal mapowy musi posiadać możliwość 

wyświetlania warstw danych, które są udostępniane 

przez systemy zewnętrzne w formie usług WMS (Web 

Map Service). 

 

WYMF.03 Interaktywny portal mapowy musi posiadać możliwość 

wyświetlania podkładu mapowego pochodzącego z 

serwisu rastrowego OpenStreetMap 
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ID 

wymagania 

Opis  wymagania Wymagane na próbce 

(openstreetmap.org). 

WYMF.04 Interaktywny portal mapowy musi posiadać miniaturkę 

mapy zawierającą oznaczenie lokalizacji obszaru 

aktualnie wyświetlanego w oknie mapy, prezentowane 

na tle mapy poglądowej. 

 

WYMF.05 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

przesuwanie widoku mapy metodą drag&drop 

(narzędzie "rączki")  poprzez uchwycenie mapy 

kursorem myszy i "przeciągnięcie" jej o wektor, którego 

punktem początkowym jest miejsce uchwycenia mapy 

a punktem końcowym miejsce uwolnienia uchwytu 

mapy. 

 

WYMF.06 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać zmianę 

poziomu skalowego wyświetlania mapy (przybliżanie 

oraz oddalanie mapy). 

 

WYMF.07 Interaktywny portal mapowy musi posiadać narzędzia 

pozwalające na zarządzanie wyświetlaną treścią mapy 

poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw 

danych oraz zmianę stopnia ich przezroczystości. 

 

WYMF.08 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

wykonywanie z poziomu mapy pomiarów odległości 

oraz pola powierzchni. 

Funkcjonalność serwisu internetowego 

pozwalającego na wyznaczanie z 

poziomu mapy tras pomiędzy dwoma 

wskazanymi punktami 

WYMF.09 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

wykonywanie wydruku aktualnego widoku mapy do 

pliku graficznego (co najmniej w formacie png). 

 

WYMF.10 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

wyszukiwanie punktów adresowych. 

 

WYMF.11 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

wyszukiwanie zarejestrowanych w systemie punktów 

użyteczności publicznej. 

 

WYMF.12 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

wyznaczanie tras pomiędzy dwoma wskazanymi 

punktami. Wskazanie punktów musi być możliwe z 

poziomu mapy lub poprzez podanie adresów punktów.  

Trasy muszą być wyznaczane z uwzględnieniem 

preferencji związanych z wyborem środka transportu 

Funkcjonalność serwisu 

internetowego pozwalającego na 

wyznaczanie z poziomu mapy tras 

pomiędzy dwoma wskazanymi 

punktami 
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ID 

wymagania 

Opis  wymagania Wymagane na próbce 

(samochód, rower, pieszo). 

WYMF.13 Interaktywny portal mapowy musi umożliwiać 

przeglądanie mapy dla wybranej (wyszukanej) 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Funkcjonalność serwisu internetowego 

pozwalającego na wyznaczanie z 

poziomu mapy tras pomiędzy dwoma 

wskazanymi punktami 

WYMF.14 System musi zapewniać użytkownikowi możliwość 

wyświetlenia mapy, której zasięg przestrzenny 

odpowiada aktualnej lokalizacji użytkownika (o ile taka 

informacja jest dostępna oraz o ile użytkownik 

interaktywnego portalu mapowego zgodził się na 

wykorzystanie informacji o jego lokalizacji 

przestrzennej). 

 

WYMF.15 System musi umożliwiać rejestrowanie (z poziomu 

interaktywnego portalu mapowego) punktów 

użyteczności publicznej (wskazanie na mapie lokalizacji 

punktu i dodanie jego opisu). Funkcjonalność musi być 

dostępna tylko dla użytkowników zarejestrowanych. 

 

WYMF.16 System musi umożliwiać ocenianie zarejestrowanych 

punktów użyteczności publicznej. 

 

WYMF.17 System musi umożliwiać wyświetlenie informacji o 

punkcie użyteczności publicznej leżącym najbliżej 

lokalizacji wskazanej na mapie. 

 

WYMF.18 System musi umożliwiać usuwanie zarejestrowanych 

punktów użyteczności publicznej. Funkcjonalność musi 

być dostępna tylko dla użytkowników 

zarejestrowanych, przy czym użytkownicy mogą 

usuwać jedynie punkty, które sami utworzyli. 

 

WYMF.19 System musi udostępniać na potrzeby jednostki 

samorządu terytorialnego narzędzia pełniące funkcję 

serwera usług katalogowych (katalogu metadanych) 

publikującego usługę wyszukiwania w formacie CSW w 

wersji 2.0.2 lub nowszej. 

 

WYMF.20 System musi udostępniać na potrzeby jednostki 

samorządu terytorialnego narzędzia pełniące funkcję 

serwera danych przestrzennych publikującego usługę 

przeglądania, przy czym usługa przeglądania musi być 

udostępniana w sposób zgodny ze specyfikacją 
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ID 

wymagania 

Opis  wymagania Wymagane na próbce 

implementacyjną OGC dla usług WMS (Web Map 

Service) w wersji 1.3.0 

WYMF.21 System musi udostępniać na potrzeby jednostki 

samorządu terytorialnego narzędzia pełniące funkcję 

serwera danych przestrzennych publikującego usługę 

pobierania, przy czym usługa pobierania musi być 

udostępniana w sposób zgodny ze specyfikacją 

implementacyjną OGC dla usług WFS (Web Feature 

Service) w wersji 1.1.1 lub nowszej. 

Funkcjonalność importu danych 

wektorowych do bazy systemu a 

następnie udostępniania 

zaimportowanych danych za 

pośrednictwem usługi danych 

przestrzennych w formie pliku w 

formacie GML, zgodnego ze 

schematem aplikacyjnym GML (XSD) 

dla danych EMUiA, który został 

opublikowany w Rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(Dz.U. 2012 poz. 125). 

WYMF.22 System musi udostępniać formularz kontaktowy 

umożliwiający komunikację użytkowników 

interaktywnego portalu mapowego z przedstawicielami 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

WYMF.23 System musi umożliwiać integrację interaktywnego 

portalu mapowego z podsystemem bezpieczeństwa 

ePUAP na poziomie Single Sign-On (przekazywanie 

tożsamości). 

Funkcjonalność uwierzytelnienia 

(potwierdzania tożsamości) 

użytkowników aplikacji wykorzystująca 

usługi oraz zawartość repozytorium 

tożsamości podsystemu 

bezpieczeństwa ePUAP. 

WYMF.24 System musi ułatwiać dwukierunkową komunikację 

użytkownika zarejesrtowanego z jednostką samorządu 

terytorialnego właściwą z tytułu sprawy, którą 

użytkownik zarejestrowany pragnie załatwić za 

pośrednictwem interaktywnego portalu mapowego. 

Interakcja użytkownika zarejestrowanego z jednostką 

samorządu terytorialnego musi być możliwa poprzez 

wykorzystanie kryteriów przestrzennych (adresu 

użytkownika podany w parametrach profilu ePUAP) 

oraz poprzez personalizację usług dotyczących 

jednostki samorządu terytorialnego powiązanej z 

użytkownikiem. 
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ID 

wymagania 

Opis  wymagania Wymagane na próbce 

WYMF.25 System musi umożliwiać integrację interaktywnego 

portalu mapowego z usługą ePUAP pozwalającą na 

dostęp do danych ze słowników referencyjnych. 

 

WYMF.26 System musi umożliwiać integrację interaktywnego 

portalu mapowego z funkcjonalnością obsługi 

dokumentów udostępnianą przez system ePUAP w 

zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach 

(pomiędzy ePUAP a interaktywnym portalem 

mapowym i odwrotnie) w trybie uzależnionym od 

charakteru sprawy załatwianej przez użytkownika 

zarejestrowanego. 

 

WYMF.27 System musi umożliwiać integrację interaktywnego 

portalu mapowego z funkcjonalnością formularzy 

udostępnianą przez system ePUAP w zakresie 

wybranych formularzy udostępnianych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

 

WYMF.28 System musi umożliwiać utworzenie przestrzeni 

roboczej dla jednostki samorządu terytorialnego. W 

ramach przestrzeni roboczej musi istnieć możliwość 

skonfigurowania w systemie: 

1. uprawnień administracyjnych dla przedstawicieli 

jednostki samorządu terytorialnego; 

2. konfiguracji portalu mapowego; 

3. konfiguracji usługi wyszukiwania; 

4. konfiguracji usługi przeglądania; 

5. konfiguracji usługi pobierania; 

6. konfiguracji formularzy ePUAP z którymi system 

będzie zintegrowany. 

 

WYMF.29 System musi umożliwiać spersonalizowanie 

interaktywnego portalu mapowego pod kątem usług 

oferowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za pośrednictwem  ePUAP. 

 

WYMF.30 System musi posiadać narzędzia pozwalające 

jednostkom samorządu terytorialnego na samodzielne 

aktualizowane istniejących w systemie danych 

tworzących repliki rejestrów i ewidencji należących do 

tychże jednostek, przy czym dostęp do rejestrów i 

ewidencji musi być przydzielony jedynie uprawnionym 

Funkcjonalność importu danych 

wektorowych do bazy systemu a 

następnie udostępniania 

zaimportowanych danych za 

pośrednictwem usługi danych 

przestrzennych w formie pliku w 
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ID 

wymagania 

Opis  wymagania Wymagane na próbce 

reprezentantom jednostek samorządu terytorialnego. formacie GML, zgodnego ze 

schematem aplikacyjnym GML (XSD) 

dla danych EMUiA, który został 

opublikowany w Rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(Dz.U. 2012 poz. 125). 

 

4.5 KATALOG E-USŁUG IMPLEMENTOWANYCH NA PLATFORMIE CUW 

L.p. Nazwa Opis Poziom 

dojrzałości 

1. Uzyskiwanie wypisów i wyrysów z 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Usługa typu A2C. 

Realizowana ze wsparciem 

interaktywnego portalu mapowego, 

usługa umożliwiająca uzyskiwanie od 

właściwej JST wypisów i wyrysów z 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Integracyjny 

2. Uzyskiwanie wypisów i wyrysów ze 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Usługa typu A2C. 

Realizowana ze wsparciem 

interaktywnego portalu mapowego, 

usługa uzyskiwanie od właściwej JST 

wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Integracyjny 

3. Przekazywanie do JST wniosków 

i uwag do sporządzonego studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Usługa typu A2C. 

Realizowana ze wsparciem 

interaktywnego portalu mapowego, 

usługa umożliwiająca złożenie do 

właściwej JST wniosków i uwag do 

sporządzanego studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Integracyjny 

4. Przekazywanie do JST wniosków i uwag 

do sporządzanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Usługa typu A2C. 

Realizowana ze wsparciem 

interaktywnego portalu mapowego, 

Integracyjny 



99 
 
 

usługa umożliwiająca złożenie do 

właściwej JST wniosków i uwag do 

sporządzonych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

5. Przekazywanie do JST zawiadomień o 

organizacji zgromadzenia publicznego 

Usługa typu A2C. 

Realizowana ze wsparciem 

interaktywnego portalu mapowego usługa 

umożliwiająca składanie zawiadomień o 

organizacji zgromadzenia publicznego. 

Portal mapowy wspiera bezpośrednio 

użytkowników poprzez umożliwienie 

zaprojektowania trasy przejścia oraz 

zapewnienie narzędzi komunikacyjnych z 

JST. 

Integracyjny 

6. Usługa oznaczania i opiniowania 

punktów użyteczności publicznej 

znajdujących się na obszarze JST 

Usługa typu A2C, C2A, C2C 

Realizowana z poziomu interaktywnego 

portalu mapowego usługa umożliwiająca 

rejestrowanie miejsc istotnych z punktu 

widzenia jakości życia obywateli 

(rejestracja miejsc zarówno przez 

pracowników JST, jak i samych obywateli). 

Usługa pozwala również na komunikację z 

odpowiednimi JST poprze udostępnienie 

narzędzi do opiniowania przez obywateli 

zarejestrowanych punktów użyteczności 

publicznej. 

Integracyjny 

7. Usługa udostępniania danych 

przestrzennych należących do JST 

Usługa typu A2C, A2B oraz A2A 

Usługa pozwalająca na uzyskanie dostępu 

do danych przestrzennych w sposób pełni 

zautomatyzowany za pośrednictwem 

zestandaryzowanych, interoperacyjnych 

usług danych przestrzennych lub na 

podstawie wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej (w zależności od 

charakteru danych przestrzennych oraz 

wewnętrznych procedur JST). 

Integracyjny 

8. Usługa digitalizacji i przetwarzania 

danych mapowych oraz digitalizacji i 

archiwizacji danych dot. złóż 

specjalistycznych 

Usługa typu A2C, A2B, A2A 

Usługa umożliwia utworzenie 

dedykowanej wektorowej warstwy 

danych GIS. Utworzona warstwa może 

Integracyjny 
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 następnie zostać zgłoszona do publikacji. 

Decyzję o przyjęciu warstwy do publikacji 

podejmuje odpowiednia JST. Informacja o 

przyjęciu bądź odrzuceniu warstwy 

danych zostaje każdorazowo przekazana 

do twórcy warstwy danych. 

W ramach usługi możliwe będzie wgranie 

do systemu danych GIS w postaci 

rastrowej i utworzenie na ich podstawie 

wektorowej warstwy danych. Utworzone 

w Systemie dane wektorowe będą 

również dostępne dla twórcy danych do 

pobrania w jednym z formatów wymiany 

danych GIS (np. GML/XML, GeoJSON, 

shapefile), po ich przetworzeniu do 

wskazanego układu współrzędnych. 
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5 ZALECANA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI. 

Wymagany harmonogram realizacji prezentuje załącznik nr 2 do OPZ: „ 

Załącznik 2: Harmonogram realizacji inwestycji”. W zakresie uszczegółowienia wymaganego 

harmonogramu wymagane będzie sporządzenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 

do akceptacji Zamawiającego – szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo finansowego, jaki 

będzie uwzględniał min. podział na kategorie wydatków wskazane w Załączniku nr 2 do OPZ 

ewentualnie uszczegółowione do poszczególnych zestawów urządzeń oraz specyfikacji 

oprogramowania przewidzianego do dostarczenia w ramach niniejszego przedmiotu 

Zamówienia. 

5.1 WYKAZ NORM STOSOWANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU 

5.1.1 Polskie Normy 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz.1623). 

2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 

r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 

163). 

4) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 

poz. 489). 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U. 2012 poz. 526). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202 

poz.2072 z późniejszymi zmianami).  

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.    w spra¬wie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.  Nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami).  

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w prawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).  
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10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

 wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). 

11) Obowiązujące normy PN-EN, w tym normy dotyczące okablowania w zależności od fazy 

implementacji:  

a) Projektowanie budynku - PN-EN 50310 

b) Projektowanie okablowania - PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-2,  PN-EN 50173-5  

c) Planowanie - PN-EN 50174 - 1, PN-EN 50174 - 2, PN-EN 50174 - 3,  PN-EN 50310  

d) Instalacja - PN-EN 50174 - 1, PN-EN 50174 - 2, PN-EN 50174 - 3, PN-EN 50310, PN-EN 

50346  

e) Funkcjonowanie - PN-EN 50174 - 1 

 

Załączniki: 

Załącznik 1: Proponowane rozmieszczenie obiektów w serwerowni – piętro, 

Załącznik 2: Harmonogram realizacji inwestycji. 
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Załącznik 1: Proponowane rozmieszczenie urządzeń w serwerowni – piętro, 
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Załącznik 2: Harmonogram generalny realizacji inwestycji. 

1. Nazwa zadania: Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw)  

(rozdział 2 OPZ) 

Poprzednik: brak 

Start zadania: po podpisaniu umowy 

Czas trwania zadania: 120 dni od daty podpisania umowy 

 

2. Nazwa zadania: Wymagania funkcjonalne dla infrastruktury aktywnej oraz 

oprogramowania (rozdział 3 OPZ) 

Poprzednik: Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych 

Start zadania: po podpisaniu umowy 

Czas trwania zadania: 90 dni od daty podpisania umowy 

Wymagania dodatkowe: Wykonawca na swój koszt zapewni kolokację sprzętu na 

okres 16 tygodni (do zakończenia zadania: Infrastruktura sprzętowa centrum usług 

wspólnych (cuw) (wg. rozdziału 2 OPZ) a następnie na swój koszt przeniesie i 

uruchomi infrastrukturę w utworzonym centrum usług wspólnych. 

 

3. Oprogramowanie - portal e-usług publicznych (rozdział 4 OPZ) 

Nazwa zadania: Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) 

(rozdział 2 OPZ) 

Poprzednik: Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) (rozdział 2 OPZ), 

Wymagania funkcjonalne dla infrastruktury aktywnej oraz oprogramowania (rozdział 

3 OPZ). 

Start zadania: po zrealizowaniu zadania: Infrastruktura sprzętowa centrum usług 

wspólnych (cuw) (rozdział 2 OPZ), Wymagania funkcjonalne dla infrastruktury 

aktywnej oraz oprogramowania (rozdział 3 OPZ) 

Czas trwania zadania: 200 dni od daty podpisania umowy 

 


