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Słownik 
 

Pojęcie/Skrót Opis 

Dzień roboczy 8 Godzin roboczych w ramach Godzin pracy GUGiK. 

Godzina robocza Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy 
Zamawiającego. 

Godziny pracy Zamawiającego Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u 
Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował 
Wykonawcę.  

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Strony Zamawiający i Wykonawca 

Umowa Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego 

Zamówienia. 

Wykonawca Podmiot, który zawrze z Zamawiającym umowę sprawie 

wykonania niniejszego Zamówienia. 

Zamawiający Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Zamówienie 

 

Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób 

szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ. 

CSKBSW centralna składnica kopii bezpieczeństwa systemu 

wirtualizacji 

1 Wstęp 
 

Niniejszy dokument opisuje przedmiot zamówienia na Modernizację technologiczną centralnej 

składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacji. 

Celem zamówienia jest zapewnienie wydajnego i niezawodnego środowiska przetwarzania i 

składowania kopii bezpieczeństwa dla systemów informatycznych Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii (SIG).  
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Zamawiający aktualnie posiada i użytkuje środowisko kopii zapasowych na potrzeby Centrum 

Przetwarzania Danych stworzone w oparciu o oprogramowanie  DELL EMC DPS4VM oraz dwa 

deduplikatory DATA DOMAIN 2500 (70TB netto, 2x8Gb/s FC, 2x10Gb/s Eth OP, 4x1Gb/sEth BaseT). 

Zamawiający planuje zmigrować dane na nowe deduplikatowy, których dostawa jest przedmiotem 

niniejszego Zamówienia.  

Usługa migracji nie jest w zakresie niniejszego Zamówienia 

2 Opis stanu obecnego 
 

2.1. CSKBSW w GUGiK obejmuje dwie macierze deduplikujące Dell EMC Data Domain 2500 w pełnej 

obsadzie dyskowej oraz oprogramowanie Dell EMC NetWorker w wersji 19.1.1.1 składające się z 

serwera wraz z konsolą NMC, jednego Storage Node oraz serwerami vProxy. System zalicencjonowany 

jest licencjami Data Protection Suite na 73 procesory. Wsparcie producenta na oprogramowanie 

NetWorker obowiązuje do końca października 2023 r. natomiast do urządzeń Data Domain do grudnia 

2020. 

2.2. Polityka wykonywania kopii zapasowej zaimplementowana jest w narzędziu Dell EMC NetWorker 

i obejmuje zabezpieczenie wirtualnych serwerów z dwóch środowisk wirtualizacyjnych VMware 6.5 

oraz jednego VMware 6.0, które w sumie posiadają około 1340 maszyn wirtualnych z tendencją 

wzrostową. 

Kopia zapasowa obejmuje poniższe systemy operacyjne: 

CentOS 4/5 or later (64-bit) 

CentOS 6 (32-bit) 

CentOS 6 (64-bit) 

CentOS 7 (64-bit) 

Debian GNU/Linux 10 (64-bit) 

Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 
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Debian GNU/Linux 8 (64-bit) 

Debian GNU/Linux 9 (64-bit) 

FreeBSD (32-bit) 

FreeBSD (64-bit) 

Microsoft Windows 2000 

Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) 

Microsoft Windows Server 2003 (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

Oracle Linux 4/5 or later (64-bit) 

Oracle Linux 6 (64-bit) 

Oracle Linux 7 (64-bit) 

Other 2.6.x Linux (64-bit) 

Other 3.x or later Linux (64-bit) 

Other Linux (32-bit) 

Other Linux (64-bit) 

Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit) 

Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) 

Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) 

SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit) 

SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit) 
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Ubuntu Linux (64-bit) 

VMware Photon OS (64-bit) 

 

2.3. Zastosowane metody zabezpieczania danych: 

2.3.1. Migawkowy (snapshot) serwerów wirtualnym (VM). 

2.4. Całkowita ilość zabezpieczanych klientów to około 1340 pogrupowanych w 6 grup i 6 polityk. 

2.5. Zapis odbywa się do 2 pul utworzonych na dwóch macierzach deduplikujących. Kopia zapasowa 

wykonywana jest najpierw do jednej macierzy, następnie jest klonowana do drugiej. 

2.6. Zapis danych wykonywany jest za pomocą trzech typów kopii: backup pełny (full), przyrostowy 

(incrementaI) i kumulacyjny (cumulative incr). Retencja zabezpieczonych danych wynosi 60 dni. 

2.7. 100% klientów systemu kopii bezpieczeństwa jest zwirtualizowanych w dwóch środowiskach 

VMware 6.5 oraz jednego VMware 6.0. 

2.8. System backupu jest monitorowany za pomocą narzędzi producenta (bezpośrednio): Networker 

Management Console, Networker Administration, Data Domain Web Interface i dodatkowo poprzez 

narzędzie zabbix, które również są wykorzystywane do tworzenia raportów. 

2.9. W warstwie sieciowej posiadane przez Zamawiającego urządzenia deduplikujące podłączone są 

do przełączników HPE FN 5940 4S 

3 Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury dla środowiska SIG, tj. dostawa dwóch 

dedyplikatorów wraz ze wsparciem technicznym przez okres 36 miesięcy na potrzeby modernizacji 

centralnej składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacji.  
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W ramach modernizacji Zamawiający chce dokonać upgrad dwóch obecnie użytkowanych urządzeń 

DD2500, w efekcie którego każde z urządzeń powinno spełniać następujące wymagania: 

− wzrost pojemności do 80TB netto 

− wymagane porty: 2x16Gb/s FC,  4x10Gb/s Eth OP, 4x10Gb/s Eth BaseT 

− dodanie funkcjonalności LOCK RETENTION w ver. Governance oraz Compliance – wymagana 

możliwość zarządzania tymi blokadami przez aplikację NetWorker z pakietu DPS4VM, w tym: 

o możliwość uruchomienia blokady typu WORM dla określonych danych 

o możliwość określenia/wymuszenia czasu blokady  

o możliwość raportowania danych zabezpieczonych przed usunięciem wymaganą 

blokadą  

− zwiekszenie ilości równolegle uruchamianych maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy z danych 

backupowych (Instant Access) do min. 30 

− zwiększenie maksymalnej ilości strumieni wykorzystywanych równolegle do min. 250 

− dodanie funkcjonalności ENCRYPTION w obrębie całej wymaganej pojemności urządzenia 

− zachowanie wszytkich dotychczasowych funkcjonalności eksploatowanych urządzeń, w tym: 

o pełnego wsparcia zarówno dla aplikacji Avamar oraz NetWorker (z eksploatowanego  

pakietu DPS4VM), wymagane wsparcie dla trybu Client Direct z  deduplikacją na źródle 

o wsparcia dla Managed File Replication (MFR) zarówno w przypadku aplikacji Avamar 

oraz NetWorker 

o wsparcia dla aplikacji Data Protection Advisor (z eksploatowanego pakietu DPS4VM) 

− oba urządzenia po upgradzie powinny posiadać min. 36 miesięczne wsparcie producenta 

zarówno na hardware (HW) oraz software (SW), działające w trybie next business day (NBD). 

 

Dostawa powinna obejmować wszystkie niezbędne elementy HW oraz SW umożliwiające upgrade obu 

urządzeń DD2500. 

 

Lokalizacja realizacji zamówienia (miejsce dostarczenia i uruchomienia sprzętu):  

WARSZAWA  
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

ul. Jana Olbrachta 94B  

01-102 Warszawa  

4 Dostawa infrastruktury i oprogramowania 
 

Dostarczone w ramach postępowania poszczególne elementy infrastruktury muszą spełniać 

poniższe wymagania: 

1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (na dzień dostawy urządzenia nie 

mogą być starsze niż 10 miesięcy od daty produkcji oraz nie mogą być używane). 

2. Oferowany sprzęt musi pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem. 

3. Dla dostarczanych rozwiązań musi istnieć możliwość wykupienia wsparcia technicznego  

u producenta danego rozwiązania. 

4. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości 

ISO 9001:2000 lub normą równoważną.  Zgodne z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej 

dostarczone elementy infrastruktury muszą spełniać wytyczne dyrektywy CE (Conformité 

Européenne) i muszą być oznaczone znakiem CE. 

5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby 

możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

6. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 

fabrycznych.  

7. Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na 

terenie Unii Europejskiej, a gwarancja (wsparcie techniczne) musi pochodzić od producenta  

i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 

8. Dla wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość, 

o odpowiednich parametrach wkładek, kabli oraz innych akcesoriów, niezbędnych do 

przeprowadzenia prawidłowej instalacji urządzeń. 
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9. Na dzień złożenia oferty oferowane urządzenia nie mogą być przeznaczone przez producenta 

do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

 

Dla wyspecyfikowanej infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji 

(na oprogramowanie) Zamawiającemu lub przeniesie na Zamawiającego niewyłączne uprawnienia 

licencyjne na czas nieoznaczony, tj. nieograniczony w czasie na korzystanie z dostarczonego 

oprogramowania. Pod pojęciem „licencje (na oprogramowanie)” w zakresie infrastruktury, 

Zamawiający rozumie, wszelkie niezbędnego oprogramowania potrzebne do poprawnego działania 

deduplikatorów.  

 

Procedura przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy (infrastruktura sprzętowa wraz 

z oprogramowaniem) odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawę do dnia 23.12.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed przeprowadzeniem dostawy powiadomić (pisemnie lub 

poprzez wiadomość e-mail) Zamawiającego o planowanej dostawie (lub jej części), na co 

najmniej 1 dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawę przedmiotu dostawy w godzinach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę infrastruktury podpisywany jest przez Strony, Protokół 

Odbioru Ilościowego stanowiący Załącznik nr 3 do OPZ, stwierdzający faktyczną ilość sztuk 

dostarczonej infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania. 

5. Po uruchomieniu dostarczonych elementów infrastruktury, zgodnie z zakresem 

przedstawionym w wymaganiach szczegółowych, Zamawiający zweryfikuje w terminie nie 

przekraczającym 2 dni, czy dostarczony przedmiot dostawy jest zgodny z OPZ. Po weryfikacji 

podpisywany jest Protokół Odbioru Dostawy. 

 

Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla wyspecyfikowanych w OPZ elementów 

infrastruktury: 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatną usługę asysty technicznej na dostarczone 

elementy infrastruktury sprzętowo-programowej. 
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2. Okres wsparcia technicznego będzie obowiązywał od dnia podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Dostawy przez okres 36 miesięcy. 

3. Usługa wsparcia technicznego obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do terminowego usuwania 

wad i usterek infrastruktury stanowiących przedmiot dostawy. 

4. Prawo do pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania, udostępnianego przez 

producenta sprzętu, w czasie trwania usługi wsparcia technicznego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń w okresie trwania wsparcia technicznego 

w trybie 24/7. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi zgłoszeń wsparcia technicznego zgodnie z zasadami 

opisanymi w  Załączniku nr 1 do SOPZ - Dell ProSupport for Enterprise - Sep 2020. 

7. Wykonawca zapewni Interwencję na zgłoszenia w następnym dniu roboczym (NBD) w okresie 

objętym wsparciem (3 lata). 

8. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta. 

9. Wszelkie naprawy dostarczonego sprzętu, będą dokonane w miejscu, w którym sprzęt został 

zainstalowany.  

10. W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę, naprawy w miejscu 

 i w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i odpowiednio 

skonfigurować oraz zainstalować takie samo urządzenie wolne od wad i zapewni jego prawidłowe 

działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół wymiany 

urządzenia.  

11. W przypadku uszkodzenia nośnika danych w stopniu takim, że nie będzie możliwa jego dalsza 

eksploatacja, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego nośnika danych na nowy. 

Uszkodzony nośnik danych pozostaje u Zamawiającego. 

12. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami realizowanymi w ramach wsparcia 

technicznego.  

13. Wsparcie techniczne może być realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę, przy czym 

Wykonawca zapewnia wykupienie gwarancji producenta na okres wskazany w ofercie. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzenia wykupienia wsparcia technicznego 

u producenta sprzętu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące elementy infrastruktury sprzętowo-

programowej: 

W wypadku wystąpienia w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastrzeżonych nazw własnych 

producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, 

dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do wymaganych przy pełnym 

zagwarantowaniu przez Wykonawcę zachowania całkowitej projektowanej funkcjonalności oraz: 

- migracji danych umieszczonych w obecnie wykorzystywanym środowisku EMC Data Domain 2500, 

- zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać 

będzie ze sprzętem i oprogramowaniem aplikacyjnym i użytkowym, eksploatowanym u 

Zamawiającego, 

- zapewnić konfigurację i strojenie dostarczonego rozwiązania do oprogramowania backupowego 

stosowanego u Zamawiającego, 

- zapewnieniu warunków i zakresu usługi wsparcia technicznego producenta dla produktów 

równoważnych nie gorsze niż usługa określona w Załączniku nr 1 do SOPZ - Dell ProSupport for 

Enterprise - Sep 2020. 

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonalności  

i działania rozwiązania równoważnego w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż w 

okresie 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 

5 Dostawa i uruchomienie infrastruktury wraz z usługą wsparcia 

technicznego  
 

W zakresie dostawy Wykonawca dostarczy nowe dwa deduplikatory wraz z niezbędnymi 

komponentami HW i SW, które spełnią określone parametry opisane w niniejszym rozdziale. 



Numer referencyjny:  

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

 

12 

 

 

5.1 Wymagania dla infrastruktury: 
 

Przedmiotem zamówienia są dwa jednakowe deduplikatory dedykowane do składowania i 

odtwarzania danych backup’owych, każdy z oferowanych deduplikatorów musi spełniać 

następujące funkcjonalności: 

 

1. Urządzenie przystosowane do montażu w szafie Rack 19” – dostarczone z kompletem 

szyn montażowych.  

2. Urządzenie musi być przeznaczone do deduplikacji i przechowywania kopii 

zapasowych.  

3. Dostarczone urządzenie musi oferować przestrzeń min. 80TB netto (powierzchni 

użytkowej) bez uwzględniania mechanizmów protekcji, wymagana skalowalność do min. 

170TB netto. 

4. Oferowane urządzenie musi posiadać minimum: 

 •  4 porty Ethernet 10 Gb/s BaseT  

• 4 porty 10Gb SFP+ 

wymagana możliwość obsługi każdym z w/w portów protokołów CIFS, NFS, 

deduplikacja na źródle.  

5. Oferowane urządzenie musi umożliwiać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi 

 protokołami: 

 • CIFS, NFS 

 •  zapewniającymi deduplikację na źródle – alternatywnie: OST/BOOST/CATALYST 

 • VTL 

6. Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę 

protokołów CIFS, NFS, OST/BOOST/CATALYST, VTL do oferowanej pojemności 

urządzenia. 

7. Oferowane urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność (dla maksymalnej 

konfiguracji) protokołami: NFS co najmniej 8 TB/h (wg danych producenta) oraz co 

najmniej 24 TB/h z wykorzystaniem deduplikacji na źródle (wg danych producenta). 

8. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 250 strumieni w tym 
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 jednocześnie: 

 •  zapis danych minimum 100 strumieniami 

 •  odczyt danych minimum 50 strumieniami 

 •  replikacja minimum 100 strumieniami 

 pochodzących  z  różnych  aplikacji  oraz  dowolnych  protokołów  (CIFS,  NFS,  

VTL, OST/BOOST/CTALYST) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym 

czasie. Wymienione wartości minimum 250 jednoczesnych strumieni dla wszystkich 

protokołów (czyli jednocześnie minimum 100 dla zapisu i jednocześnie minimum 50 

strumieni dla odczytu i jednocześnie minimum 100 strumieni dla replikacji) musi mieścić 

w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. 

Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać globalnej deduplikacji przed zapisem 

na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji. 

9. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji następujących bibliotek 

taśmowych: 

• StorageTek L180 

lub 

• IBM TS 3500. 

10. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji napędów taśmowych LTO1, 

LTO2, LTO3, LTO4, LTO5.       

11. Urządzenie musi umożliwiać (w przypadku VTL’a) emulację minimum 250 napędów, 

emulację min. 30 000 slotów w przypadku poj. biblioteki taśmowej oraz emulację 

sumarycznie min. 60 000 slotów.      

12. Oferowane urządzenie musi deduplikować dane in-line przed zapisem na nośnik 

dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w 

oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych 

przychodzącego do urządzenia.       

13. Technologia  deduplikacji  musi  wykorzystywać  algorytm  bazujący  na  zmiennym, 

dynamicznym bloku.  
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Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego 

strumienia danych co oznacza, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień 

danych na bloki o różnej długości, bez konieczności podejmowania czynności mających 

na celu  ustalenie  predefiniowanej  długości  bloków  używanych  do  deduplikacji 

danych określonego typu. Deduplikacja zmiennym, dynamicznym blokiem oznacza, że 

wielkość każdego bloku (na jaki są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) 

może być inna niż poprzedniego oraz jest indywidualnie ustalana przez algorytm 

deduplikacji zastosowany  w  urządzeniu,  oferowane  urządzenie  nie  może  dzielić  

jakiegokolwiek pojedynczego strumienia danych backupowych na bloki o ustalonej, tej 

samej długości.  

14. Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej deduplikacji dla 

danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, 

OST/BOOST/CATALYST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia co oznacza, 

że przechowywany na urządzeniu fragment danych nie może być ponownie zapisany bez 

względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. Wszystkie emulowane 

jednocześnie w obrębie urządzenia biblioteki wirtualne (VTL) oraz udziały NFS/CIFS 

również mają podlegać globalnej deduplikacji – blok danych otrzymany i zapisany w 

wirtualnej bibliotece „A”, nie może zostać ponownie zapisany, jeśli trafi do innej 

wirtualnej biblioteki „B” w obrębie tego samego urządzenia (to samo dotyczy udziałów 

NFS/CIFS). Przestrzeń składowania  zdeduplikowanych  danych  musi  być  jedna  dla  

wszystkich  protokołów dostępowych, co oznacza zastosowanie pojedynczej bazy 

deduplikatów bez względu na ilość/rodzaj używanych jednocześnie protokołów 

dostępowych.  

Uwaga:       

W przypadku niespełnienia opisanego powyżej wymogu globalnej deduplikacji, przy 

spełnieniu pozostałych wymaganych funkcjonalności, oferowane urządzenie musi 

oferować przestrzeń min. 160TB netto (powierzchni użytkowej) bez uwzględniania 



Numer referencyjny:  

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

 

15 

 

 

mechanizmów protekcji, wymagana skalowalność urządzenia w takim wypadku do 

min.480 TB netto  

15. Proces deduplikacji musi odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem 

danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne 

bloki danych nie zapisane jeszcze na system dyskowy urządzenia. Dotyczy to każdego 

fragmentu  przychodzących do urządzenia danych.     

16. Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub 

częściowo) z bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej) 

w celu ich  późniejszej deduplikacji (wymagana deduplikacja in-line)    

17. Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo 

kompresowane. 

18. Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta 

urządzenia), co najmniej następujące aplikacje: VEEAM, NetWorker, NetBackup, RMAN 

(dla ORACLE), Microsoft SQL Server Management Studio (dla Microsoft SQL). 

Urządzenie musi umożliwiać deduplikację na źródle i przesłanie nowych, nie 

znajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN. Deduplikacja danych 

odbywa się na dowolnym serwerze posiadającym funkcjonalność: Media Agenta / klienta 

/serwera RMAN / serwera SQL.  

Deduplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać, aby z 

zabezpieczanych serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN jedynie 

fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. 

19. W przypadku systemów LINUX (min.: RedHat oraz SuSE) urządzenie ma umożliwiać 

deduplikację na źródle na poziomie systemu plików. W przypadku danych kopiowanych 

na wydzielony system plików (bez pośrednictwa aplikacji backupowej), ma zaistnieć 

możliwość deduplikacji tych danych na źródle, przy utrzymaniu globalnej deduplikacji na 

oferowanym urządzeniu, ew. licencja nie jest przedmiotem tego postępowania. 

20. W przypadku deduplikacji na źródle poprzez sieć IP (LAN oraz WAN), wymagana 

możliwość szyfrowania komunikacji kluczem minimum 256 bitów. 
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21. Urządzenie musi umożliwiać zaszyfrowanie przechowywanych danych, wymagane są 

ew. licencje (muszą być dostarczone w ramach postępowania) umożliwiające 

zaszyfrowanie i przechowywanie zaszyfrowanych danych w obrębie maksymalnej 

pojemności oferowanego urządzenia. 

22. Urządzenie musi wspierać deduplikację na źródle poprzez sieć FC (SAN) minimum 

dla następujących systemów operacyjnych: 

 • Windows 

 • Linux (RedHat, SuSE) 

23. Oferowane urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią replikację danych do drugiego 

urządzenia takiego samego typu. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w każdym z 

trybów: 

  * jeden do jednego 

  * wiele do jednego 

  * jeden do wielu 

  * kaskadowej (urządzenie A replikuje dane do urządznia B, które te same dane  

replikuje do urządzenia C). 

Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko 

te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. Wymagana 

ewentualna licencja na replikację musi być dostarczona w ramach postępowania. 

24. Urządzenie musi umożliwiać wydzielenie określonych portów Ethernet 

dedykowanych do replikacji. 

25. W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi 

umożliwiać przyjmowanie  backupów,  odtwarzanie  danych,  przyjmowanie  strumienia  

replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. 

26. W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami oferowanego typu, 

wymagana możliwość kontroli przez: RMAN oraz Microsoft SQL Server Management 

Studio, wymagane następujące funkcjonalności: 
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• replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału 

serwerów pośredniczących 

• replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się na docelowym 

urządzeniu 

• replikacja zarządzana jest z poziomu wymaganej aplikacji 

• aplikacja posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w 

obydwu urządzeniach bez konieczności przeprowadzania procesu inwentaryzacji. 

27. Oferowane urządzenie musi działać poprawnie przy zapełnieniu danymi na poziomie 

co najmniej 90%. Dokumentacja urządzenia nie może wskazywać na ew. problemy, 

obostrzenia, które są efektem zapełnienia urządzenia zabezpieczanymi danymi, na 

poziomie mniejszym niż 90%. 

28. Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności 

urządzenia o więcej niż 10%. 

29. Wymagana możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma 

urządzeniami – oferowane urządzenie ma być wyposażone w mechanizm umożliwiający 

zarządzaniem stopnia wykorzystania pasma na potrzeby replikacji. 

30. Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu 

dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6. 

31. Grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do 

grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. 

32. Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli 

umożliwiać zamrożenie obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną 

chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze 

Snapshot’u. 

Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych 

produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia 

(przyjmowania/odtwarzania backupów). Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie 

minimum 700 Snapshotów jednocześnie w obrębie oferowanej przestrzeni, przy 
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zachowaniu globalnej deduplikacji oraz standardowego trybu pracy urządzenia – 

umożliwiającego wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcjonalności. 

 

Uwaga: 

W przypadku gdy oferowane urządzenie nie oferuje opisanej funkcjonalności 

SnapShot’ów należy dodatkowo (oprócz deduplikatora) dostarczyć 1-ą macierz NAS 

opisaną w punkcie 37 niniejszej tabeli, wyposażoną dodatkowo w wymaganą 

funkcjonalność SnapShot (taką jak w przypadku deduplikatora). 

33. Urządzenie musi umożliwiać podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej 

logicznej części muszą być między sobą deduplikowane (globalna deduplikacja między 

logicznymi częściami urządzenia). 

34. Urządzenie musi mieć możliwość podziału na minimum 14 logicznych części 

pracujących równolegle. Producent musi oficjalnie wspierać pracę minimum 14 

logicznych części pracujących równolegle z pełną wydajnością urządzenia. 

35. Dla każdej z w/w logicznych części oferowanego urządzenia musi być możliwość 

zdefiniowania oddzielnego użytkownika zarządzającego daną logiczną częścią 

deduplikatora. Użytkownicy zarządzający logiczną częścią A muszą widzieć tylko i 

wyłącznie zasoby logicznej części A i nie mogą widzieć żadnych innych zasobów 

oferowanego urządzenia. 

36. Wymagana możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego 

urządzenia jako niezależnego urządzenia dostępnego za pośrednictwem: 

 • CIFS 

 • NFS 

 •   VTL (po doposażeniu w porty FC) 

 • OST/BOOST/CATALYST 

37. Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie blokady skasowania danych 

(funkcjonalność typu WORM). Blokada skasowania danych musi chronić plik w 

zdefiniowanym czasie przed usunięciem pliku, modyfikacją pliku. 
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Blokada skasowania danych musi działać w dwóch trybach (do wyboru przez 

administratora): 

1. Możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych 

2. Brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (COMPLIANCE) 

Licencje na blokadę usunięcia/zmiany przechowywanych plików muszą być dostarczone 

wraz z urządzeniem w ramach postępowania. 

 

Uwaga: 

W przypadku braku wymaganej funkcjonalności typu WORM, wymagana dostawa 

dodatkowej macierzy typu NAS (NFS/CIFS) o pojemności netto dwukrotnie większej od 

wymaganej pojemności netto deduplikatora (80TB x 2 = 160TB netto), wyposażonej w 

 

funkcjonalność WORM. Wymagana funkcjonalność typu WORM niezależnie od tego czy 

jest dostępna na oferowanym deduplikatorze czy dodatkowej macierzy NAS musi być 

zintegrowana z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją backup Veeam Availability 

Suite, co oznacza: 

• możliwość uruchomienia blokady typu WORM dla określonych danych z poziomu 

aplikacji backup’owej 

• możliwość określenia/wymuszenia czasu blokady z poziomu aplikacji backup’owej 

• możliwość raportowania od strony aplikacji backup’owej danych zabezpieczonych 

przed usunięciem wymaganą blokadą typu WORM. 

 

Jeżeli oferowany deduplikator nie oferuje funkcjonalności typu SnapShot opisanej w pkt. 

32 niniejszej tabeli oraz jednocześnie nie oferuje funkcjonalności typu WORM – 

dodatkowo do deduplikatora należy dostarczyć 1-ą macierz typu NAS o 

funkcjonalnościach przedstawionych w pkt 32 oraz 37 niniejszej tabeli. 

38. Urządzenie musi weryfikować dane po zapisie (nie chodzi o ew. weryfikację danych 

indeksowych generowanych przez urządzenie, ale o weryfikację wszystkich 
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zabezpieczanych danych backup’owych). Każda zapisana na dyskach porcja danych musi 

być odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie. Powyższa 

weryfikacja powinna być realizowana w locie, czyli przed usunięciem z pamięci 

oryginalnych danych (otrzymanych z aplikacji backupowej), musi być realizowana w 

trybie ciągłym (a nie ad-hoc), wymagane parametry wydajnościowe urządzenia muszą 

uwzględniać tę funkcjonalność. Wymagane potwierdzenie opisanej funkcjonalności w 

oficjalnej dokumentacji producenta oferowanego urządzenia.  

39. Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie 

należące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia. 

40. Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać 

pracy procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do 

systemu). 

41. Wymagana możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem 

usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora). 

42. Wymagana możliwość zdefiniowania harmonogramu wg. którego wykonywany jest 

proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia), realizowany równolegle z 

procesami  backup/restore/replication. 

43. Standardowa częstotliwość usuwania przeterminowanych danych (czyszczenie) nie 

powinna być większa niż 1 raz na tydzień - minimalizując czas, w którym 

backupy/odtworzenia narażone są na spowolnienie (weryfikacja wymagania na podstawie 

dokumentacji typu DOBRE PRAKTYKI publikowanej przez producenta). 

44. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez 

 •  Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej 

 •  Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) 

45. Oprogramowanie  do  zarządzania  musi  rezydować  na  oferowanym  urządzeniu 

deduplikacyjnym. 

46. Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym, appliancem sprzętowym 

pochodzącym od jednego producenta. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań 
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typu gateway.  Oferowany typ urządzenia musi być oficjalnie dostępne w ofercie 

producenta przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

47. Dokumentacja urządzeń powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

5.2 Wymagania w zakresie uruchomienia infrastruktury 
 

Wymaga się wykonania usługi uruchomienia dostarczonej infrastruktury, zawierającej minimum: 

1. Instalację fizyczną we wskazanej szafie RACK DELL-EMC, 

2. Podłączenie do sieci LAN, 

3. Aktualizacje oprogramowania systemowego urządzenia, 

4. Wykonanie testów pokazujących poprawne funkcjonowanie komponentów sprzętowych jak i 

programowych. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
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