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1 WPROWADZENIE 

1.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Miasto Konin realizuje projekt pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i 

harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych". W ramach 

niniejszego projektu realizowane jest zamówienie pn. „Zakup infrastruktury sprzętowo-

programowej”.  

Celem niniejszego dokumentu jest zebranie wszystkich istotnych wymagań funkcjonalnych i poza-

funkcjonalnych, które są niezbędne do opisania przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający jego 

wycenę przez Wykonawców oraz późniejszą realizację. 

W ramach niniejszego zamówienia planuje się zakupić infrastrukturę sprzętowo-programową, 

niezbędną do realizacji celów projektu. Dokonany zostanie zakup infrastruktury sprzętowo-

programowej do obsługi oprogramowania tworzącego system KoSIT, który stanowić będzie narzędzie 

wspierające podejmowanie prawnych, gospodarczych i administracyjnych decyzji oraz pomoc w 

planowaniu i rozwoju Miasta Konin.   

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje realizację zadania projektowego określonego na etapie 

Studium Wykonalności dla projektu ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - integracja i 

harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w rozdziale V.4: 

 Z4- Zakup sprzętu. 

Pozyskanie infrastruktury sprzętowo-programowej, umożliwi ucyfrowienie i poprawienie jakości 

elektronicznych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Miasta oraz umożliwi ich udostępnienie 

interesariuszom przy pomocy wysokopoziomowych e-usług. 

W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, jakim jest zakup infrastruktury sprzętowo-

programowej, Wykonawca dostarczy i zainstaluje infrastrukturę sprzętowo-programową niezbędną 

do zrealizowania celów projektu. 

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować następujące zadania: Zakup 

infrastruktury sprzętowo-programowej. 
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1.2 GŁÓWNE DEFINICJE 

W poniższej tabeli zestawiono główne definicje stosowane w niniejszym opracowaniu. 

Skrót / nazwa Definicja 

Dane przestrzenne 
Dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do 
określonego położenia lub obszaru geograficznego 

KoSIT Koniński System Informacji o Terenie 

Obiekt 
Element bazy danych posiadający część geometryczną, opisową oraz 
historię zmian 

Projekt 
Projekt pn. „Wzmocnienie zastosowania TIK w Mieście Konin – 
integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie 
elektronicznych usług publicznych” 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny  

System Rozwiązanie sprzętowo-programowe dostarczone przez Wykonawcę 

SZOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
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2 ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA 

2.1 ZASOBY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWE: INFRASTRUKTURA 

DO WYKORZYSTANIA W PROJEKCIE 

Zamawiający dysponuje obecnie infrastrukturą programowo-sprzętową taką jak: stacje robocze, 

plotery, skanery, kserokopiarki, serwer oraz szafę rack. Oprócz powyższych urządzeń w skład 

istniejącej infrastruktury informatycznej wchodzą również urządzenia specyficzne dla sieci 

komputerowych takie jak: routery, okablowanie oraz przełączniki. Zamawiający dysponuje 

odpowiednim pomieszczeniem serwerowym mieszczącym w Urzędzie Miejskim w Koninie. Obecnie 

posiadane zasoby teleinformatyczne nie spełniają minimalnych wymagań do realizacji projektu i 

utrzymania jego efektów końcowych. Pomieszczenie serwerowe oraz infrastruktura 

teleinformatyczna są w pełni przystosowane do dokonania modernizacji oraz rozbudowy.  

W ramach realizacji zamówienia planuje się wykorzystanie części z posiadanych zasobów 

sprzętowych. Poniżej przedstawiony został wykaz posiadanych elementów infrastruktury 

teleinformatycznej, które zostaną wykorzystane przy realizacji zamówienia: stacje robocze, 

przełączniki, pozostałe elementy wymienione w niniejszym rozdziale oraz pomieszczenie serwerowni. 

Poniżej wyspecyfikowano posiadane przez Zamawiającego elementy infrastruktury sprzętowo – 

programowej: 
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1. Serwer – 1szt. 

Komponent Specyfikacja 

Procesor 2xIntel E5-2650 

Taktowanie 1.8 GHz 

Liczba rdzeni  4 

Pamięć RAM 32 GB 

Dysk twardy 6x300 GB SFF  

RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 

2. Stacje robocze – 7 szt. 

3. Przełączniki sieciowe 

4. Pozostałe elementy. 

a. Plotery, 

b. Skanery, 

c. Kserokopiarki, 

5. Serwerownia 

a. Serwerownia jest wydzielonym pomieszczeniem Urzędu Miejskiego w Koninie 

b. Serwerownia jest wyposażona w system klimatyzacji 

c. Serwerownia jest wyposażona w nadzorowany dostęp 

d. Do serwerowni doprowadzone jest odrębne przyłącze prądu 

6. Szara serwerowa typu RACK – 1 szt. 

7. Oprogramowanie: 

a. Windows Serwer 2012 R2 

b. Serwer bazodanowy – MS SQL 2014 

2.2 ZASOBY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWE: INFRASTRUKTURA 

DOSTARCZONA PRZEZ WYKONAWCĘ 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć infrastrukturę 

sprzętowo-programową wskazaną poniżej. Wykonawca dostarczy 3 serwery wspierające system 

KoSIT, umożliwiające świadczenie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości. W poniższej tabeli 

przedstawione zostały planowane minimalne wymagania dotyczące specyfikacji technicznej 

serwerów. 

 Serwer – 3 szt.(wraz z 1 szt. konsoli KVM) 

Komponent Specyfikacja 

Liczba procesorów 2 

Ilość rdzeni  12 

Pamięć RAM 8 x 16 GB DDR4 RDIMM 

RAID 0,1,5,6,10,50,60  
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Wymaga się, aby serwery zostały wykorzystane do zbudowania klastra niezawodnościowego. 

Uruchomione na nich oprogramowanie wirtualizacyjne umożliwi rozpoczęcie pracy wymaganej 

(zależnej od rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę) liczby serwerów wirtualnych. 

W celu zapewnienia ciągłości działania powstałego systemu, Wykonawca dostarczy zasilacz awaryjny 

UPS o następującej planowanej minimalnej specyfikacji technicznej. 

 UPS – 1 szt. 

Komponent Specyfikacja 

Moc pozorna 6000 VA 

Pojemność akumulatorów wewnętrznych 5 Ah 

Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych 100% Pmax - 6 min,  
 

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przechowywania danych, Wykonawca dostarczy 

macierz dyskową o następującej planowanej minimalnej specyfikacji technicznej. 

 Macierz dyskowa – 1 szt.; 

Komponent Specyfikacja 

Liczba dysków  12 

Łączna pojemność 20TB 

Aby zapewnić możliwość połączenia dostarczanego sprzętu z istniejącą infrastrukturą, Wykonawca 

dostarczy również 2 przełączniki sieciowe o następującej specyfikacji minimalnej. 

 Przełącznik sieciowy – 2 szt.; 

Komponent Specyfikacja 

Liczba portów 32 

Pamięć RAM 1 GB 

Przepustowość 96 mln pakietów/s 

Standardy komunikacyjne IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u    

W ramach rozbudowy infrastruktury sieciowej, w celu zapewnienia jej stabilności, bezpieczeństwa 

oraz odpowiedniej przepustowości, Wykonawca dostarczy router wyposażony w odpowiednie 

funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa o następującej minimalnej specyfikacji technicznej. 
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 Router z funkcją zapory sieciowej – 1 szt. 

Komponent Specyfikacja 

Liczba portów GE 8 

Liczba portów USB 2 

Pamięć masowa 120GB 

Przepustowość zapory sieciowej 18 Gbps 

Przepustowość IPS 4,2 Gbps 

Firewall Tak 

VPN Tak 

System antywirusowy Tak 

IPS Tak 

Filtrowanie treści WWW Tak 

Ochrona przed spamem Tak 

DLP Tak 

Kontrola aplikacji Tak 

Optymalizacja pasma Tak 

Kontroler sieci bezprzewodowych Tak 

Mocne uwierzytelnienie Tak 

 

Ponadto w celu zapewnienia odpowiednich zasobów programowych do realizacji wdrożenia i 

utrzymania efektów finalnych, a także w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

przetwarzania danych, Wykonawca dostarczy i wdroży oprogramowanie serwerowe obejmujące:  

 Oprogramowanie systemowe wraz licencjami dostępowymi; 

 Oprogramowanie do wirtualizacji; 

 Oprogramowanie do archiwizacji. 

2.3 ROZMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ 

Na poniższym rysunku przedstawione zostało planowane rozmieszczenie infrastruktury serwerowej 

zakupionej w ramach niniejszego zamówienia: 
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Rysunek 1 Rozmieszczenie infrastruktury serwerowej 

Wymaga się aby w ramach infrastruktury serwerowej wdrożone zostało środowisko wirtualne 

wykorzystujące serwery fizyczne. Będzie ono odpowiadać za zarządzanie e-usługami oraz zarządzanie 

bazą danych, która będzie przetwarzać oraz udostępniać dane przestrzenne w ramach świadczonych 

e-usług. Serwery muszą również korzystać ze wspólnej pamięci masowej w postaci macierzy 

dyskowej. Dla celów bezpieczeństwa, komunikacja z siecią zewnętrzną musi odbywać się poprzez 

zewnętrzny przełącznik sieciowy. Bezpośredni dostęp do Internetu musi być realizowany poprzez 

UTM, który odpowiadać będzie za rozdzielenie sieci na sieć wewnętrzną LAN oraz DMZ. 

Wymaga się, aby w przypadku awarii z jednego z serwerów fizycznych działanie systemu zostało 

oparte na zasobach drugiego serwera, który poprzez przejęcie funkcjonalności uszkodzonego 

serwera, zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego systemu. 
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3 WYMAGANIA 

3.1 OGÓLNE 

Identyfikator WP 01.001 

System musi być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku awarii któregokolwiek z serwerów 

jego zadania były automatycznie przejmowane przez pozostałe serwery (tzw. klaster high 

availability). 

 

Identyfikator WP 01.002 

System musi być skonfigurowany w taki sposób aby obciążenie systemu było rozkładane na 

wszystkie działające serwery (tzw. load balancing). 

3.2 SPRZĘT 

3.2.1 SERWER 

Identyfikator WP 02.001 

Wykonawca dostarczy 3 serwery, z których każdy musi spełniać wszystkie poniższe wymagania. 

 

Identyfikator WP 02.002 

Serwer musi być przystosowany do montażu w szafie typu RACK i dostarczony ze wszystkimi 

elementami niezbędnymi do takiego montażu. 

 

Identyfikator WP 02.003 

Serwer musi być wyposażony w co najmniej 2 procesory Płyta główna musi być zaprojektowana 

przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

Identyfikator WP 02.004 

Serwer musi być wyposażony w chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w 

serwerach dwuprocesorowych. 
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Identyfikator WP 02.005 

Procesory zainstalowane w serwerze muszą mieć co najmniej 12 rdzeni klasy x86. 

 

Identyfikator WP 02.006 

Serwer musi być wyposażony w co najmniej 128GB w modułach 16GB pamięci DDR4 RDIMM 

2666MT/s. Na płycie głównej musi znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji 

pamięci. Płyta musi obsługiwać do 3TB pamięci RAM. 

 

Identyfikator WP 02.007 

Serwer musi być wyposażony w minimum 3 sloty PCIe Gen 3 w tym dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości 

minimum x16. 

 

Identyfikator WP 02.008 

Serwer musi mieć co najmniej 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T oraz co najmniej 2 porty 10GbE 

w standardzie Base-T. Rozwiązanie nie może zajmować slotów PCI-E. 

Serwer musi mieć zainstalowaną dodatkowa kartę co najmniej 2 portową FC 16Gb 

 

Identyfikator WP 02.009 

Serwer musi mieć co najmniej możliwość instalacji min.8 dysków 2,5“ w technologii SATA, SAS, SSD 

bez przerywania pracy serwera (tzw. Hot-Plug). 

Serwer musi mieć zainstalowane co najmniej 4 dyski, każdy o pojemności min. 960GB SSD w 

technologii MixedUse. 

 

Identyfikator WP 02.010 

Serwer musi posiadać sprzętowy kontroler dyskowy z minimalną nieulotną pamięcią cache 2GB oraz 

z możliwymi konfiguracjami poziomów RAID, co najmniej: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

 

Identyfikator WP 02.011 

Serwer musi posiadać co najmniej 6 portów USB z czego przynajmniej 5portów USB 3.0 a w tym 2 

porty wewnętrzne, 4 porty RJ45, 2 porty graficzne (minimum 1 na przednim panelu obudowy), oraz 

co najmniej 1 port RS232. 
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Identyfikator WP 02.012 

Serwer musi posiadać zintegrowaną kartę graficzną umożliwiającą wyświetlenie rozdzielczości co 

najmniej 1920x1200. 

 

Identyfikator WP 02.013 

Serwer musi być wyposażony w redundantne wentylatory. 

 

Identyfikator WP 02.014 

Serwer musi być wyposażony w redundantne zasilacze o mocy min 500W, typu Platinium i w 

technologii HotPlug 

 

Identyfikator WP 02.015 

Serwer musi posiadać co najmniej zintegrowany z płytą główną moduł TPM oraz wbudowany czujnik 

otwarcia obudowy. 

 

Identyfikator WP 02.016 

Wymaga się aby serwer na froncie obudowy wyświetlał informacje o stanie serwera, kart sieciowych 

oraz dysków. 
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Identyfikator WP 02.017 

Karta zarządzania musi być niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, 

posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet, umożliwiająca co najmniej: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 

 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera), 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, 

 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, 

 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, 

 wsparcie dla IPv6, 

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

 zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu lub mocy przez serwer, 

 zdalne ustawienie limitu poboru prądu lub mocy przez serwer, 

 obsługa przez dwóch administratorów jednocześnie, 

 wsparcie dla dynamic DNS, 

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

 podłączenie lokalne poprzez złącze port RS-232 lub port USB. 

 

Identyfikator WP 02.018 

Karta zarządzania serwera musi posiadać możliwość przywracania ustawień konfiguracyjnych. 

 

Identyfikator WP 02.019 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.  

Serwer musi posiadać deklaracja CE. 

 

Identyfikator WP 02.020 

Serwer musi posiadać trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 

do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, a także możliwość zgłaszania awarii w trybie 

365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość sprawdzenia statusu 

gwarancji i pełnej konfiguracji serwera na stronie producenta po podaniu nr seryjnego. Uszkodzone 

dyski pozostają własnością Klienta. 

 

3.2.1.1 KONSOLA KVM 

Identyfikator WP 03.001 

Wykonawca dostarczy konsolę KVM umożliwiającą zarządzanie wszystkimi urządzeniami 

serwerowymi dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia. 
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Identyfikator WP 03.002 

Konsola KVM musi być wyposażona w co najmniej 8 portów, umożlwiających podłączenie do 8 

urządzeń. 

 

Identyfikator WP 03.003 

Wymaga się aby konsola KVM była wyposażona w szyny umożliwiająca montaż w szafie RACK. 

 

Identyfikator WP 03.004 

Wymaga się aby konsola KVM miała max. 1U wysokości. 

 

Identyfikator WP 03.005 

Wymaga się aby konsola KVM była wyposażona w co najmniej klawiaturę, touchpad oraz ekran LCD 

(przekątna min. 17 cali), stanowiące integralną cześć konsoli KVM. 

 

Identyfikator WP 03.006 

Wymaga się aby konsola KVM była wyposażona w co najmniej 8 portów USB 3.0. 

 

Identyfikator WP 03.007 

Wykonawca musi dokonać instalacji konsoli KVM w szafie RACK Zamawiającego. 

 

3.2.2 UPS 

Identyfikator WP 04.001 

Zasilacz awaryjny UPS musi mieć zadeklarowaną przez producenta moc pozorną co najmniej 6000 

VA. 
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Identyfikator WP 04.002 

Zasilacz UPS musi być przystosowany do montażu w szafie typu RACK i dostarczony ze wszystkimi 

elementami niezbędnymi do takiego montażu. 

 

Identyfikator WP 04.003 

Zasilacz awaryjny UPS musie mieć zdeklarowaną przez producenta moc rzeczywistą co najmniej 4800 

Wat. 

 

Identyfikator WP 04.004 

Zasilacz awaryjny UPS musi zostać zainstalowany i skonfigurowany przez Wykonawcę. 

 

Identyfikator WP 04.005 

Zasilacz awaryjny UPS musi mieć zadeklarowany przez producenta maksymalny czas przełączenia na 

baterię 0 ms. 

 

Identyfikator WP 04.006 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać co najmniej następującą liczbę i rodzaj gniazdek  z utrzymaniem 

zasilania: 

 6 x IEC320 C13 (10A) 

 2 x IEC320 C19 (16A) 

 1 x połączenie stałe 3 przewody (H N+G). 

 

Identyfikator WP 04.007 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać gniazdo wejściowe typu Hard Wire 3-wire. 

 

Identyfikator WP 04.008 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać zadeklarowane przez producenta co najmniej 6 min czasu 

podtrzymania dla obciążenia 100%. 

 



 

SZOPZ: „Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej” 

16 

Identyfikator WP 04.009 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać co najmniej następujące porty komunikacji: 

 USB micro-B serial console port 

 Terminal Block 

 

3.2.3 MACIERZ DYSKOWA 

Identyfikator WP 05.001 

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył macierz wyposażoną w co najmniej 12 dysków o pojemności 

min.1,8 TB SAS 12G 10k RPM każdy oraz 2 dyski min. 400GB SSD SAS pod SSD Cache. 

 

Identyfikator WP 05.002 

Dostarczona macierz musi wspierać co najmniej następujące dyski: 

 SAS 12G 300/600/900/1200/1800GB  

 SSD 400/800/1600/3200GB SSD 

 SAS-NL 12G 1TB/ 2TB / 4TB / 6TB / 8TB 
 

 

Identyfikator WP 05.003 

Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do 192 dysków SAS 2,5” oraz możliwość mieszania w 

obrębie macierzy półek dyskowych 3,5” i 2,5 

 

Identyfikator WP 05.004 

Macierz musi posiadać co najmniej dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 8GB cache każdy. 

 

Identyfikator WP 05.005 

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dysku, przechowywane w pamięci muszą być 

zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. 
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Identyfikator WP 05.006 

Dostarczona macierz musi posiadać co najmniej 4 porty FC 16Gb front-end per kontroler 
umożliwiające dołączenie macierzy bezpośrednio do serwerów lub przełączników SAN. Oferowana 
macierz musi posiadać min. 1 port SAS 6Gb/s per kontroler do podłączenia dodatkowych półek 
dyskowych. Macierz musi umożliwiać wymianę łącz SFP 16Gb FC na SFP 8Gb FC, iSCSI 1GbE, iSCSI 
10GbE w istniejących kontrolerach macierzowych bez konieczności ich wymiany i budowanie 
konfiguracji z mieszanymi parami wkładek oraz kablami FC OM4 2m 

 

Identyfikator WP 05.007 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych co najmniej w następujących 

standardach: 

 RAID 1  

 RAID 5 

 RAID 6 

 RAID 10 

 

Identyfikator WP 05.008 

Oferowana macierz musi umożliwiać tworzenie wolumenów w trybie Thin Provisioning. 

Jeżeli taka funkcjonalność jest licencjonowana należy załączyć licencję na maksymalną wspieraną 
pojemność dyskową urządzenia. 

 

Identyfikator WP 05.009 

Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-
in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych.  

Macierz musi mieć możliwość tworzenia min 512 snapshotów. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć 
dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. 

 

Identyfikator WP 05.010 

Oferowana macierz musi umożliwiać rozszerzenie pamięci Cache kontrolera do odczytu o przestrzeń 

na dyskach SSD.  

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć 

dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. 
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Identyfikator WP 05.011 

Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy 

różnymi warstwami technologii dyskowych 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, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób 

automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego 

wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć 

dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. 

 

Identyfikator WP 05.012 

Macierz musi umożliwiać stworzenie fizycznej Raid Grupy składającej się z min. 16dysków fizycznych 

1,8TB SAS 

 

Identyfikator WP 05.013 

Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów per wolumen. 

 

Identyfikator WP 05.014 

Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. 

 

Identyfikator WP 05.015 

Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych 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 w trybie min. asynchronicznym. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć 

dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. 

 

Identyfikator WP 05.016 

Oferowana macierz musi pozwalać skonfigurować minimum 512 LUN o rozmiarze LUN nie mniej niż 

140TB z poziomu macierzy dyskowej. 
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Identyfikator WP 05.017 

Oferowana macierz musi posiadać pełną redundancję zasilania i wentylacji. 

 

Identyfikator WP 05.018 

Macierz musi pozwalać na wykorzystanie dysków SSD w celu akceleracji odczytów. 

 

Identyfikator WP 05.019 

Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na 

identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków. 

 

Identyfikator WP 05.020 

Wraz z oprogramowaniem musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście 
wydajności IOPS i MB/sec 

 

Identyfikator WP 05.021 

Wsparcie dla Systemów Operacyjnych: 

 Microsoft Windows Server min. w wersji 2008 R2 

 HP-UX 

 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

 VMware 

 

Identyfikator WP 05.022 

Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych poprzez zastosowanie dysków 
samoszyfrujących SED 

 

Identyfikator WP 05.023 

Wykonawca musi dokonać instalacji macierzy w szafie i jej uruchomienia. 

 

Identyfikator WP 05.024 

Wykonawca musi dokonać konfiguracji interfejsów i oprogramowania do zarządzania macierzą. 
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Identyfikator WP 05.025 

Macierz musi posiadać trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 

do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, a także możliwość zgłaszania awarii w trybie 

365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość sprawdzenia statusu 

gwarancji i pełnej konfiguracji macierzy na stronie producenta po podaniu nr seryjnego.  

Uszkodzone dyski pozostają własnością Klienta 

 

3.2.4 PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 

Identyfikator WF 06.001 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dwa przełączniki przeznaczone do pracy w Data Center. 

 

Identyfikator WF 06.002 

Każdy z przełączników musi posiadać minimum 32  porty typu 10GBASE-T RJ-45 (mogące pracować z 

prędkością 1 Gb/s lub 10 Gb/s)  oraz  minimum 4 porty typu QSFP+ (4 x 10 Gigabit Ethernet or 40 

Gigabit Ethernet każdy). 

 

Identyfikator WF 06.003 

Każdy z przełączników musi posiadać wydajność przełączania minimum 960 Gb/s (dla połączeń typu 

Full Duplex) i przepustowość minimum 714 milionów pakietów na sekundę. 

 

Identyfikator WF 06.004 

Każdy z przełączników musi obsługiwać nie mniej niż 120000 unikalnych adresów MAC. 

 

Identyfikator WF 06.005 

Każdy z przełączników musi pracować w układzie klastra niezawodnościowego – awaria 

pojedynczego przełącznika nie powinna uniemożliwić dalszej prawidłowej pracy sieci. 

 

Identyfikator WF 06.006 

Każdy z przełączników musi być przystosowany do pracy z urządzeniami w technologii iSCSI. 
Urządzenia muszą posiadać odpowiednią ilość buforów, tj. minimum 9 MB, w celu skutecznego (bez 
strat) przesyłania dużych ilości danych ruchu serwerowego w krótkim czasie. 
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Identyfikator WF 06.007 

Każdy z przełączników musi zapewniać funkcjonalność zbierania przepływów z sieci, muszą 

obsługiwać minimum jeden z protokołów: sFlow, NetFlow, jFlow lub równoważny. 

 

Identyfikator WF 06.008 

Każdy z przełączników musi posiadać możliwość wysłania logów do Syslog. 

 

Identyfikator WF 06.009 

Każdy z przełączników musi współpracować z  protokołem Cisco VLAN Trunking Protoco (VTP) 

służącym do scentralizowanego  zarządzania sieciami wirtualnymi VLAN, występującym na innych 

przełącznikach Urzędu Miejskiego. 

 

Identyfikator WF 06.010 

Każdy z przełączników musi posiadać funkcjonalność monitorowania portów port mirroring, port 

span lub równoważną np. na zewnętrzny sniffer. 

 

Identyfikator WF 06.011 

Każdy z przełączników musi obsługiwać co najmniej agregowanie połączeń zgodnie z IEEE 

802.3ad/LACP. 

 

Identyfikator WF 06.012 

Każdy z przełączników musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 
4094, a także musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based). 

 

Identyfikator WF 06.013 

Każdy z przełączników musi zapewniać możliwość tworzenia oraz edycji skryptów i list ACL (Access 
Contol List) - możliwość przypisania list ACL do VLAN’u. 
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Identyfikator WF 06.014 

Każdy z przełączników musi być elastyczny w konfiguracji sieci VLAN – każdy port musi posiadać 
możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych. 

 

Identyfikator WF 06.015 

Każdy z przełączników musi mieć możliwość obsługi SNMP. 

 

Identyfikator WF 06.016 

Każdy z przełączników musi obsługiwać co najmniej IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s 

Multiple Spanning Tree. 

 

Identyfikator WF 06.017 

Każdy z przełączników powinien posiadać  funkcjonalności: dhcp snooping, dynamic arp inspection, 
ip source guard lub równoważną. 

 

Identyfikator WF 06.018 

Każdy z przełączników musi posiadać funkcję BPDU Guard. 

 

Identyfikator WF 06.019 

Oferowany przełącznik musi mieć zapewnioną gwarancję i wsparcie techniczne w języku polskim lub 

angielskim na okres co najmniej jednego roku. 

 

Identyfikator WF 06.020 

Każdy z przełączników musi być wyposażony w konwertery 10GBASE-LR SFP+ module (single-mode 

fiber [SMF]) do 10 km – co najmniej 8 sztuk. 

 

3.2.5 ROUTER Z FUNKCJĄ ZAPORY SIECIOWEJ 

Identyfikator WP 07.001 

Wykonawca musi dostarczyć router spełniający wymagania przedstawione w niniejszym rozdziale. 
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Identyfikator WP 07.002 

Router musi posiadać minimum 2 porty USB, 8 portów Ethernet w tym min.6 portów 1-Gigabit 

Ethernet oraz 2 porty 10-Gigabit Ethernet 

 

Identyfikator WP 07.003 

Przepustowość zapory sieciowej powinna wynosić co najmniej 18Gbps, 8,2mln jednoczesnych sesji i 

140tys nowych sesji na sekundę 

 

Identyfikator WP 07.004 

Router musi posiadać system IPS, którego przepustowość powinna wynosić co najmniej 4,2Gbps. 

 

Identyfikator WP 07.005 

Router musi posiadać co najmniej 120GB pamięci masowej do celów lokalnego przechowywania 

logów i możliwość generowania min.50 predefiniowanych raportów i ich zapisu w postaci plików 

HTML, PDF i EXCEL 

 

Identyfikator WP 07.006 

Router musi zapewniać wsparcie producenta poprzez aktualizację firmware i baz sygnatur dla 

wszystkich wymienionych poniżej funkcjonalności w okresie co najmniej 5 lat od zakupu. 

 

Identyfikator WP 07.007 

Router musi zostać zainstalowany w szafie RACK i skonfigurowany przez Wykonawcę. 

 

Identyfikator WP 07.008 

Router musi posiadać wbudowany moduł antywirusowy, filtrowanie treści WWW, ochronę 

antywirusową, ochronę antyspamową z centralną kwarantanną, kontrolę aplikacji, IPS, DLP, 

optymalizację, kontroler sieci bezprzewodowych, web application firewall oraz silny mechanizm 

uwierzytelniania. 
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3.2.6 OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE 

Identyfikator WP 08.001 

Wykonawca musi dostarczyć wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami, a także uruchomić 

serwerowy system operacyjny. 

 

Identyfikator WP 08.002 

Wymaga się, aby licencja oprogramowania uprawniała do uruchamiania serwerowego systemu 

operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym lub dwóch wirtualnych środowisk serwerowego 

systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 

 

Identyfikator WP 08.003 

Serwerowy system operacyjny musi posiadać możliwość migracji maszyn wirtualnych bez 

zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji 

(hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów 

współdzielenia pamięci. 

 

Identyfikator WP 08.004 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość wsparcia (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i 

wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 

 

Identyfikator WP 08.005 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość wsparcia (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i 

wymiany procesorów bez przerywania pracy. 

 

Identyfikator WP 08.006 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję automatycznej weryfikacji cyfrowych sygnatur sterowników 

w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta 

systemu operacyjnego. 
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Identyfikator WP 08.007 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie 

procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę 

procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 

 

Identyfikator WP 08.008 

Oprogramowanie musi posiadać wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików 

(dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 

 

Identyfikator WP 08.009 

Wymaga się, aby oprogramowanie posiadało budowane szyfrowanie dysków przy pomocy 

mechanizmów posiadających certyfikat FIPS  140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną 

agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 

 

Identyfikator WP 08.010 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących 

technologię ASP.NET. 

 

Identyfikator WP 08.011 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka 

serwerów. 

 

Identyfikator WP 08.012 

Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych 

reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 

 

Identyfikator WP 08.013 

Wymaga się, aby serwerowy system operacyjny posiadał graficzny interfejs użytkownika. 
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Identyfikator WP 08.014 

Wymaga się, aby oprogramowanie posiadało zlokalizowane w języku polskim, co najmniej 

następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 

 

Identyfikator WP 08.015 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość wsparcia dla większości powszechnie używanych 

urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 

 

Identyfikator WP 08.016 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu. 

 

Identyfikator WP 08.017 

Wymaga się aby serwerowy system operacyjny posiadał zestaw bezpłatnych narzędzi producenta 

systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 

 

Identyfikator WP 08.018 

Wymaga się aby serwerowy system operacyjny posiadał pochodzący od producenta systemu serwis 

zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 

 

3.2.7 OPROGRAMOWANIE DO ARCHIWIZACJI 

Identyfikator WP 09.001 

Wykonawca musi dostarczyć wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami, a także uruchomić 

oprogramowanie do archiwizacji danych. 

 

Identyfikator WP 09.002 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję konfiguracji za pomocą interfejsu graficznego. 
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Identyfikator WP 09.003 

Oprogramowanie musi działać w posiadanym przez Zamawiającego środowisku wirtualnym, bez 

wymogu instalacji agentów. 

 

Identyfikator WP 09.004 

Oprogramowanie musi wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych na poziomie obrazów. 

 

Identyfikator WP 09.005 

Oprogramowanie musi umożliwiać odzyskiwanie dysków wirtualnych i plików maszyny wirtualnej. 

 

Identyfikator WP 09.006 

Oprogramowanie musi umożliwiać odzyskanie pojedynczych plików w ramach systemu 

operacyjnego maszyny wirtualnej.. 

 

Identyfikator WP 09.007 

Oprogramowanie musi umożliwiać wyszukiwanie poszczególnych plików oraz znajdowanie i 

przywracanie plików bez znajomości ich dokładnej lokalizacji ani czasu usunięcia. 

 

Identyfikator WP 09.008 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję replikacji maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy. 

 

Identyfikator WP 09.009 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję monitorowania i raportowania wykonywanych zadań. 

 

Identyfikator WP 09.010 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję odzyskiwania poszczególnych plików maszyny wirtualnej i 

jej dysków wirtualnych. 
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Identyfikator WP 09.011 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję odzyskania całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub 

innym hoście z funkcją szybkiego wycofywania w celu przywracania tylko zmienionych bloków. 

 

Identyfikator WP 09.012 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję automatycznego testowania i weryfikowania każdej kopii 

zapasowej i każdej maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych Backup danych. 

 

Identyfikator WP 09.013 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję pełnej kopii syntetycznej (ciągły tryb przyrostowy). 

 

Identyfikator WP 09.014 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję tworzenia ad hoc kopii zapasowych działających maszyn 

wirtualnych do celów archiwizacji. 

 

Identyfikator WP 09.015 

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne kopiowanie wszystkich lub wybranych kopii 

zapasowych maszyn wirtualnych do wybranej awaryjnej pamięci masowej. 

 

Identyfikator WP 09.016 

Oprogramowanie musi umożliwiać wyszukiwanie w systemie NTFS bloków danych należących do 

usuniętych plików oraz pomijanie tych bloków podczas przetwarzania na poziomie obrazu. 

 

Identyfikator WP 09.017 

Oprogramowanie musi posiadać wbudowane funkcje deduplikacji kompresji i wykluczania plików 

wymiany. 

 

Identyfikator WP 09.018 

Oprogramowanie musi umożliwiać umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej w 

chmurze i przywracania ich z chmury. 
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Identyfikator WP 09.019 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję szyfrowania kopii zapasowych i transmisji danych w 

chmurze. 

 

Identyfikator WP 09.020 

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie replik bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn 

wirtualnych. 

 

Identyfikator WP 09.021 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję wycofania repliki. 

 

Identyfikator WP 09.022 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję wyszukiwania i przywracania wszystkich rodzajów obiektów 

Active Directory (AD) lub równoważne, w tym użytkowników, grup, kont komputerów i kontaktów 

oraz haseł użytkowników i komputerów. 

 

Identyfikator WP 09.023 

Licencja na oprogramowanie nie może być ograniczona czasowo i powinna obejmować: 

• liczba hostów wirtualizacji (hiperwizorów np. Microsoft Hyper-V, VMWare bez limitu 

maszyn wirtualnych) które można archiwizować: min. 3, 

• ilość procesorów wszystkich serwerów objętych archiwizacją: 6. 

 

3.2.8 OPROGRAMOWANIE DO ARCHIWIZACJI ŚRODOWISK WIRTUALNYCH 

Identyfikator WP 10.001 

Wykonawca musi dostarczyć wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami dla 6 CPU (serwery 2 –

procesorowe), a także uruchomić oprogramowanie do archiwizacji środowisk wirtualnych. 

 

Identyfikator WP 10.002 

Oprogramowanie musi posiadać interfejs WWW, dostępny w języku angielskim. 
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Identyfikator WP 10.003 

Oprogramowanie musi posiadać funkcję wykonywania pełnej kopii przyrostowej i kopii zapasowej 

dla co najmniej ESC/ESXi, ESCi free i Hyper-V. 

 

Identyfikator WP 10.004 

Oprogramowanie musi wykonywać replikację i replikację przyrostową dla co najmniej ESX/ESXi i 

Hyper-V. 

 

Identyfikator WP 10.005 

Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie automatycznych testów wykonanych kopii 

zapasowych. 

 

Identyfikator WP 10.006 

Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie automatycznej kontroli plików i partycji. 

 

Identyfikator WP 10.007 

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych w chmurach prywatnych i 

publicznych, np. Amazon S3, Rackspace, OpenStack lub równoważne. 

 

Identyfikator WP 10.008 

Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej obsługę klastrów vCenter i Hyper-V. 

 

Identyfikator WP 10.009 

Oprogramowanie musi umożliwiać odzyskiwanie na poziomie pojedynczych plików. 

 

Identyfikator WP 10.010 

Oprogramowanie musi umożliwiać przesyłanie wszelkich raportów i statusów dotyczących kopii 

zapasowych za pomocą poczty elektronicznej. 
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Identyfikator WP 10.011 

Oprogramowanie musi umożliwiać błyskawiczne odtwarzanie maszyn wirtualnych (IVMR). 

 

Identyfikator WP 10.012 

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne testowanie kopii zapasowych w chmurze. 

 

Identyfikator WP 10.013 

Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę co najmniej: 

 VMware vSphere 4.0 i nowszych 

 VMware vCenter 4.0 i nowszych 

 VMware ESXi (free) 3.5 i nowszych 

 VMware ESX 3.0.x, 3.5 i nowszych 

 Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (SP1) 

 Microsoft Hyper-V Server 2012 

 Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 

3.2.9 OPROGRAMOWANIE DO WIRTUALIZACJI  

Identyfikator WP 11.001 

Wykonawca musi dostarczyć wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami, a także uruchomić 

oprogramowanie do wirtualizacji. 

 

Identyfikator WP 11.002 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi być zainstalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez 

dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 

 

Identyfikator WP 11.003 

Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie wirtualnych przełączników (ang. virtual switch) LAN, 
obsługę sieci VLAN. Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi musi odbywać się z centralnego punktu, 
a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne. 

 

Identyfikator WP 11.004 

Oprogramowanie musi pozwalać na instalację bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. 
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Identyfikator WP 11.005 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość alokacji dla maszyn wirtualnych większej ilości pamięci 
RAM niż jest fizycznie zainstalowana w serwerze fizycznym w celu osiągnięcia maksymalnego 
możliwego stopnia konsolidacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności w momencie utraty części 
zasobów maszyn fizycznych. 

 

Identyfikator WP 11.006 

Maszyny wirtualne pracujące w środowisku wirtualnym pod kontrolą systemów operacyjnych 
Windows, Linux, muszą mieć możliwość pracy zarówno w konfiguracji jedno, jak i 
wieloprocesorowej.  

 

Identyfikator WP 11.007 

Oprogramowanie musi posiadać wsparcie producenta dla maszyn wirtualnych pracujących pod 
kontrolą systemów operacyjnych, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 w wersjach 32 
i 64 bitowych, Linux RedHat Enterprise, Suse Linux Enterprise ,Centos, Debian, Ubuntu w wersjach 
32 i 64 bitowych. 

 

Identyfikator WP 11.008 

Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi, 

oraz centralne zarządzanie infrastrukturą wirtualną, które w trybie ciągłym monitoruje wszystkie 

komponenty infrastruktury i umożliwia wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w 

celu jej optymalizacji na jednej z maszyn wirtualnych. 

 

Identyfikator WP 11.009 

Oprogramowanie musi posiadać wielopoziomowy schemat uprawnień do zarządzania platformą 
wirtualną oraz dostępu do wirtualnych serwerów. 

 

Identyfikator WP 11.010 

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych 

infrastruktury wirtualnej. 
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Identyfikator WP 11.011 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy 

pomiędzy serwerami fizycznymi oraz danych maszyn wirtualnych pomiędzy wolumenami dyskowymi 

bez konieczności wyłączania maszyn wirtualnych (wykorzystanie mechanizmów HA; DRS). 

 

Identyfikator WP 11.012 

Oprogramowanie musi zapewniać ciągłą pracę usług - powinna zostać zapewniona odpowiednia 

redundancja i nadmiarowość zasobów tak, by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na 

nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. 

 

Identyfikator WP 11.013 

Oprogramowanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w 
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 

 

Identyfikator WP 11.014 

Oprogramowanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy do wirtualizacji 

tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. 

 

Identyfikator WP 11.015 

Oprogramowanie musi zapewniać mechanizm wykonywania i przywracania „migawek” systemów 

operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi bez przerwy w działaniu systemów. 

 

Identyfikator WP 11.016 

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych, tzw. klonów całych 

maszyn wirtualnych w czasie ich pracy. 

 

Identyfikator WP 11.017 

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia serwerów fizycznych 
pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej. 
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Identyfikator WP 11.018 

Licencja na oprogramowanie musi obejmować trzy serwery fizyczne wyposażone w minimum dwa 
ośmiordzeniowe procesory (w sumie minimum 6 ośmiordzeniowych procesorów). 

 

3.3 BEZPIECZEŃSTWO  

Identyfikator WP 12.001 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie systemów 

operacyjnych: 

 monitoring logów systemowych pod kątem incydentów bezpieczeństwa, 

 monitoring i optymalizacja pojemności i wydajności, 

 aktualizacja systemów operacyjnych pod kątem usunięcia wykrytych krytycznych luk 

bezpieczeństwa. 

 

Identyfikator WP 12.002  

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sprzętowej 

(serwerowej): 

 monitorowanie serwerów, w szczególności po kątem prób nieautoryzowanego dostępu i 

wykorzystania zasobów, 

 aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek. 

 

Identyfikator WP 12.003  

System powinien zapewniać mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie przestrzeni dyskowych 

poprzez monitoring parametrów działania macierzy dyskowych. 

 

Identyfikator WP 12.004  

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sieci: 

 bezpieczny model zapewniający podział infrastruktury sieciowej na strefy bezpieczeństwa, 

 stosowanie zapór sieciowych (firewall), systemów detekcji włamań (IDS) oraz systemów 

zapobiegania włamaniom (IPS) i cykliczny monitoring logów tych urządzeń pod kątem 

incydentów bezpieczeństwa, 

 dostęp zdalny realizowany wyłącznie przez szyfrowane kanały, 

 aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek. 
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Identyfikator WP 12.005  

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sieci: 

 realizacja polityk kopii zapasowej poszczególnych systemów i baz danych, 

 realizacja testów odtwarzania. 

 

Identyfikator WP 12.006  

Rozwiązanie musi umożliwiać odtworzenie wszystkich danych zatwierdzonych przy pomocy systemu 

przed wystąpieniem awarii. 

 

Identyfikator WP 12.007  

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich elementów systemu. 

 

Identyfikator WP 12.008  

Rozwiązanie musi posiadać gotowe narzędzia do sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych 

w dowolnym momencie. 

 


