
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczególowy opis Przedmiotu Zakupu

Zakup sprzętu do laboratorium rozliczania mediów
w ramach projektu pt. ,,Utworzenie centrum

pomiarowo -rozliczen iowego dla niektórych sektorów

infrastrukturalnych oraz dzialalności prosumenckiej"
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Projekt współfinansowany ze Środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Wykaz pozycji przewidzianych do zamówienia.

Specyfikacja określa funkcjonalnośc urządzeń/sprzętu/oprogramowania, nie zaś jego nazwę

własną. Gdziekolwiek Zamawiający wskazuje nazwę własną, służy to wyłącznie określeniu
f u n kcjo n a l n ości za m a wi a nych urządzen f sprzętu / oprogra m owa n ia'

Wszystkie urządzenia /sprzęt/oprogramowanie o wymienionych ponizej parametrach

technicznych lub równowaznych spełniają wymogi Zamawiającego.

Warunki ogólne Wymagane od Dostawcy:

1. Transport na koszt dostawcy sprzętu'
Ż. Przeszkolenie z obsługi w cenie oferty.
3. Gwarancja: 5-lat gwarancji producenta na wszystkie urządzenia.
4. Serwis przez okres gwarancji.
5. Wsparcie przez okres gwarancji.

Zadanie L.p. Kod Opis llość

Zadanie 1

Sprzęt informatyczny
1..r brak Serwer (Obudowa kasetowa,

Serwer kasetowy );

1 kpl.

L.2 brak Macierz dyskowa ;

1.3 brak U rządzenia komunikacyjne
(Klaster Firewall ,

Przełącznik LAN typ l,

Przełącznik LAN typ ll,

Przełącznik agregujący Lo/40 GbE ,

Przełącznik SAN ,

System centralnego logowania
i raoortowania)
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t9l ,, Utworzen ie centrum pomia rowo -rozliczeni
d la n ie których sektorów i nf rastru ktu ra l nych oraz działal nośc i

Biuro Projektu: Regionalna lzba Przemysłowo-Handlowa W Gliwicach
ul' Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, te|.: +48 32 331 37 27, faks'. +48 32 238 96 30'

e-mail: klaster@riph.com.pl, www. riph.com.pl, www. klaster. riph.com.pl
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Projekt wspÓłfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

opls przedmiotu zamówienia

Zadanie 1.

L. Sprzęt lnformatyczny - 1 kpl.

Wymagania ogólne:

o Globalne: Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

o Normy: Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości lSo 9001:2000 lub

normą równoważną'
o oznakowanie: Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowan e przez

producentów w taki sposób, aby mozliwa była identyfikacja zarówno produktu jak

i producenta.

. Dokumentacja: Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej

dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (j.polski lub
j. anglelski).

Certyfikaty: Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat ,,B" (dla obudowy) lub

oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równowazne.

Współpraca z siecią energetyczną: Wszystkie urządzenia muszą współpracować

z siecią energetyczną o parametrach : Ż3oY ! 10% ,50 Hz.

o Serwis: Serwis dla oprogramowania i sprzętu realizowanY poprzez jednego

dostawcę.

1.1.Serwer-1szt.:

]-.1.1.obudowa kasetowa - 1 szt./ o parametrach technicznych nie gorszych niż podane

ponizej:

Parametry techniczne - Obudowa kasetowa

L.p. Parametr Wymagania
1,. Typ obudowy o Do montażu w szafie RACK 19"'
2. Wysokość obudowy o Maksymalnie 10U.

3. Liczba montowanych
serwerów

o Klatka powinna umożliwiać instalację co najmniej 12

serwerów zawierających 2 układy procesorowe (socket)

w ramach iednei obudowy.
4. Lokalizacja przełącznikÓw

SAN/LAN
o Min' Przełączniki SAN/LAN instalowane w obudowie.

5. Sposób
agre8acj i/wyp rowadze ń

o Co najmniej 2 przełącznik
realizować dosteo do siec

LAN. Przełączniki muszą
LAN' Dostarczone przełaczniki

,, Utwo rzen ie ce ntru m pom ia rowo-rozl iczen ioweg o
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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Biuro Projektu: Regionalna lzba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36' 44_100 Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27 , faks: +48 32 238 96 30'
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

1.1.2.Serwer kasetowv - 8szt., parametry techniczne nie gorszych niz podane poniżej:

,, Utworzen ie centru m pom ia rowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej"
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Biuro Projektu: Regionalna lzba Puemysłowo_Handlowa w Gliwicach
ul' Zwycięstwa 36' 44_100 Gliwice' 1ę|.'+48 32331 37 27,faks'' +48 32 238 96 30,

e-mail: klaster@riph. com.pl, www. riph com. pl, www klaster. riph.com.pl

sygnałów LAN muszą posiadać możliwość wyprowadzenia 14
WeWnętrznych i 10 zewnętrznych portów' Na obudowę
serwerową minimum 4 porty zewnętrzne obsadzone
modułamiSFP+ 10Gb Eth'

6. Sposób
agr egacji / wyp rowa d ze ń

sygnałów SAN

o Co najmniej 2 przełączniki SAN' Przełączniki muszą
realizować dostęp do sieci SAN. Dostarczone przełączniki
muszą posiadać możliwość wyprowadzenia 14
WeWnętrznych i 6 zewnętrznych portów (F-PoRT,
FL-PORT, E-PORT). Na obudowę serwerową minimum 4
portv obsadzone modułami SFP 8Gb Fc.

7. ZasiIanie i chłodzenie Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością
dokładania i wymiany modułów na gorąco. System
zasilania zainstalowany WeWnątrz obudowy, zdolny do
dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa
obsadzona 8 serwerami. Zasilanie typu hot-swap oraz
redundancia tvpu N+N.

8. Zarządzanie o Zdalne włączanie/wyłączanIe/restart niezależnie dla
każdego serwera' Zdalne udostępnianie napędu cD_RoM,
FDD, obrazu lSo na potrzeby serwera z możliwością
bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja
fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora
optycznego' DoStęp zdalny z poziomu przeglądarki
internetowej bez konieczności instalacji specyf|cznych
komponentóW programowych producenta sprzętu. Co
najmniej 2 moduły zarządzania w ramach obudowy
w celu zapewnienia redundancji. W danym momencie
musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol
tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach
infrastruktu ry' Graficzna wizualizacja statusów
komponentów.

9. Oprogramowanie
zarządzające

o opro8ramowanie pochodzące od producenta serwerów.

Parametry techniczne - Serwer kasetowy

L.p. Parametr Wymagania
L. Procesor o Procesor lntel E5-2660 v2 lub lepsze, każdy serwer

powinien być w pełni obsadzony procesorami, min. 2

układy. Minimum 15 MB pamięci cache na układ
procesorowv.

2. Pamięć RAM o Min. 256GB RAM, możliwość rozbudowy do 768GB RAM
w tvm do 384GB bez konieczności wvmianV kości

3. lnterfejsy sieciowe o Min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet typu CNA
{Converged Network Adapter) ze wsparciem dla FCoE

oraz iSCSl.
4. Wspierane systemy

operacyjne
o Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux,

SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi 4.1, VMware
vSphere 5.

R]IPH
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
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dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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5. 7arządzanie o Serwer zawiera zintegrowany moduł zarządzania
(procesor serwisowy), który łączy się z modułem
zarządzania w chassis' Połączenie takie zapewnia funkcje
kontroli, monitorowania, oraz funkcje ostrzegania przed
awarią. Jeżeli któryś z komponentów serwera ulegnie
awarii, diody na płycie głównej zostaną włączone w celu
zdiagnozowania problemu. Błąd jest rejestrowany
w dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany
o problemie' Możliwość zdalnego dostępu do serwera
poprzez protokoły: lntelligent Platform Management
lnterface (lPMl) Version 2.0, Simple Network
Management Protocol (SNMP) Version 3, Common
lnformation Model (ClM). Możliwość mapowania napędu
cDlDVD/FDD/U5B i obrazów lSo.

6. System operacyjny Microsoft Windows Server Ż0LŻ Rz w wersji DataCenter lub
nowszy lub równoważny spełanijący wymagania:

Licencja na system operacyjny musi być przypisana do
każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni
procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę
wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do
u ruchamiania serwerowego systemu operacyjnego
w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych
środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

System operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane
cechy.
].. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz
co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych
oraz ].TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64T8 przez
kaŹdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64
węzłów, z moŹliwością uruchamiania 7000 maszyn
wirtua lnych.
4. 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.
5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania
iwymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania
i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników
w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości
przeprowadzone przez prod ucenta systemu operacyjnego.
8' Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez

rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.

Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów
wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

RIPH



INNOWACYJNA
6OSPODARKA
\' lł ł.i_;[]! !i Ą :.Ti: J: -t : i i :'ja.;aii

-łY
Klcsf*r

uNlA €lJRoPtJsXA
iL;8ÓPE.j5'{: FU.ql *]J13

:ia',li.dł JU R ec.*,'''ąl_:'l t6ł
l--.;"_lL.tl..ll'.'l

lll

Projekt współfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodaika

,,Utwozenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz'działalności prosumencłió;;'
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9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenaclr,
które:
a' pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
b. umoż|iwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek,
dających użytkownikom końcowym (lokaInym i sieciowym)
prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
c. umożliwiają kompresję ''W Iocie', dla wybranych plików i/lub
folderów,
d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania
plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość'
1].. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy
mechanizmów posiadających certyfikat FlPS 140-2 lub
równoważny wydany przez NlST lub inną agendę rządową
zajmującą się bezpieczeństwem informacj i.

12. MoŹliwość uruchamianie aplikacji internetowych
wykorzystujących technologię ASP.NET
13' Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy
kilka serwerów.
14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą
definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych
iintranetowych.
15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a' Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury
i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na
monitorach dotykowych.
16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące
elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc,
komunikaty systemowe,
17. MoŹliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu
systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy
dostępnych lokalizacji.
18. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login I hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez moduł TPM),
].9. Możliwość wymuszania wieloelementowej kontroli
dostępu dla określonych grup uŹytkowników.
20. Wsparcie dla większości powszechnie uzywanych urządzen
pe ryferyj nych (d ru ka rek, urządzen sieciowych, sta n d a rdów
USB, Plug&Play).
2 1. Możliwość zda lnej konfigu racji, adm inistrowa nia oraz
aktualizowania system u.
22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu
umożliwiających badanie i wd rażanie zdefiniowanego zestaWu
polityk bezpieczeństwa.
23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania
polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights
Management).
24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x -
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ńoz1'*ość u ruchomienia aplikacji działających we wskaza nych

środowiskach.
25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności

bez potrzeby instalowania dodatkowych prod u któw

(oprogramowania) innych producentów wymagających

dodatkowych licencji:

a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający

DNSSEC,

b' Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na

uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez

konieczności instalowania dodatkowego oprogramoWania na

tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci

(użytkownicy, komputery, d ru karki, udziały sieciowe),

z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

i. Podłączenie do domeny w trybie offline - bez

dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

ii' Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na

bazie sposobu logowania użytkownika - na przykład typu

certyfikatu użytego do logowania,
iii. odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów

usługi katalogowej z mechanizmu kosza'

iv. Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny

uprawnionych użytkowników prywatnych u rządzeń

mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1'

c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze'

d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala

(cienkiego klienta) lu b od powied nio skonfigu rowanej stacji

roboczej
e. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego

i prywatnego) umożliwiające:
i. Dystrybucję certyfikatów poprzez http

ii. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

iii' Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy

róŻnymi lasami domen,
iv. Automatyczne Występowanie i używanie (wystawianie)

certyfikatów PKl X'509'
f. Szyfrowanie plików i folderów'
g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz

serwerami i stacjami roboczymi (lPSec).

h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności

(klastry typu fail-over\ oraz rozłoŻenia obciążenia serwerów'

i. Serwis udostępniania stron WWW.
j. Wsparcie dla protokołu lP w wersji 6 (lPv6),

k. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFc 4869),

l. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie

nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń

i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na

komputerach z systemem Windows,

m. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor)

pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk

wirtualnvch systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny

w trakcie pracy i bez zauważalnego zlnĘĘltnla lch
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dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami
klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej
fu nkcjonalności. Mecha n izmy wirtualizacji mają zapewnić
wsparcie dla:

i' Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu
hot-plug do maszyn wirtualnych,
ii' obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn
wirtu a lnych.
iii. obsługi4-KB sektorów dysków
iv. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych
maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra
v. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem
przełącznika, którego funkcjonalność może być
r ozszerzana jed nocześn ie poprzez oprogra mowa n ie kil ku
innych dostawców poprzez otwarty interfejs APl.
vi. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci
VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej
maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode).

26. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu
o poprawki publikowane przez producenta wraz
z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta
serwerowego systemu operacyjnego u możliwiającego lokalną
dystrybu cję poprawek zatwierd zony ch przez a d m in istratora,
bez połączenia z siecią lnternet'
27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele
ścieżek (Multipath)'
28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do
obr azu i nsta la cyj nego.
29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy
(również działające zdalnie) ad ministracji przez skrypty.
30. M ożl iwoś ć zarządzania przez wbu d owa ne m echa n izmy
zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management
organizacji DMTF.

]..2. Macierz dyskowa - 1 szt., o parametrach technicznych nie gorszych niż podane ponizej:

Parametry techniczne - Macierz dyskowa

L.p. Parametr Wymagania
1,. Architektu ra o urządzenieautonomicznezawierającededykowane

oprogramowanie jego producenta ( firmware),
o urządzenie pracujące z tzw' blokowym dostępem do

danych wspierające topologie SAN (Storage Area Network)
oraz DAS (Direct Attached Storage) z wykorzystaniem
protokołu FC (Fibre Channel), przY Czym obsługa protokołu
FC musi być integralną funkcją urządzenia i być
realizowana bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych
(routerów wieloprotokołowych, serwerów itd.).

2. obsługiwane protokoły . urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokół FC (Fibre
Channel) do komunikacji z serwerami,

r licencjonowanie funkcji dostępu z wykorzystaniem
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protokołu FC nie limitujące liczby i rodzaju podłączanych

serwerów isystemów.

3. Kontrolery zainstalowane co najmniej dwa redundantne kontrolery

zarządza1ące dyskami, pracujące w trybie active-active

uszkodzenie dowolnego kontrolera dyskowego nie może

powodować braku dostępu do dysku(ów),

kontrolery dyskowe muszą wykorzystywać technologię SAS

6Gbps do komunikacji z dyskami,

oprogramowanie urządzenia (firmware) musi

a utomatyczn ie zarządzac obciążen iem ko ntrole rów

dyskowych i rozkładać obciążenie generowane przez

Serwery w sposób zrównoważony,
urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 64GB

pamięci cache z możliwością rozbudowy do 256GB,

pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych

Czy to z powodu awarii elementów urządzenia czy
zasilania. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane
na dyski, przechowywane w pamięci cache muszą być

zabezpieczone albo poprzez przepisanie do pamięci

nieulotnej albo podtrzymywane bateryjnie przez okres

min.48godzin,
zainstalowane co najmniej dwa kontrolery z portami
przeznaczonymi d o podłączenia serwe rów ( h ostów|

4. Porty o urządzenie musi udostępniać co najmniej 8 portów

z obsługa protokołu FC umożliwiających równomierne
obciążenie kontrolerów hosta,

. urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 32

portów FC,

e port! FC muszą mieć możliwość pracy w trybie
autonegocjacji szybkości oraz Wymuszonej szybkości

transmisji danych,
. porty FC muszą umożliwiać współpracę z urządzeniami

wyposażonymi w interfejsy FC o prędkości transmisji
2/4/8/16Gbps.

5. obsługa serwerów . urządzenie musi umożliwiać jednoczesne podłączenie co
najmniej 56 serwerów z wykorzystaniem sieci SAN,

. urządzenie musi umożliwiać jednoczesne podłączenie co
najmniej 8 serwerów w topologii DAS'

o aktualizacja oprogramowania (firmware) nie może
powodować przerwy W pracy serwerów korzystających
z zasobów dyskowych urządzenia (dot. zarówno topologii
SAN iak i DAS).

6. Dyski . urządzenie musi być dostarczone z zainstalowanymi co

najmniej 112 sztukami dysków o pojemności co najmniej

600GB każdy'
o zainstalowane dyski musza być wykonane w technologii co

najmniej 2.5" tO 000 obr./min. lub 3.5" 15 000 obr./min.
wyposażone w dwukanałowe interfejsy SA5 6Gbps
podłączane do co najmniej dwóch kontrolerów dyskowych

- uszkodzenie kontrolera dyskowego nie może

uniemożliwiać korzvstania z dVsku,
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urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy
Wewnętrznych dysków do co najmniej 1000 sztuk
w technologii SAS 6Gbps bez konieczności wymiany lub

rozbudowy kontrolerów dyskowych,
urządzenie musi obsługiwać dyski o pojemnościach co
najmniej: 300GB, 600GB,900GB Ż.5" 10 O00 obr./min'

urządzenie musi obsługiwać dyski SSD/Flash o pojemności
co najmniej 400c8,
jeżeli dostarczane urządzenie wymaga zakupu licencji na

obsługiwaną pojemność to Wymagane jest dostarczenie
licencji na co najmniej 100TB pojemności użytecznej,

urządzenie musi umożliwiać wirtualizację dysków
z zewnętrznych macierzy dyskowych, w szczególności
Zamawiającemu zależy na możliwości podłączenia tańszych
pojemnych dysków jako tieru 2 lub 3. Wymagana jest

zgodność co najmniej z macierzami producenta
urządzenia. NaleŻy podać do oferty co najmniej jeden

model obsługiwanych macierzy wspierający dyski o dużej
gęstości zapisu, preferowane są dyski o poj. 3TB i 4TB.

Jeżeli wymagana jest licencja na pojemność
wirtualizowanych dysków należy do oferty zaltoŻyć 100TB
pojemności użytecznej' Do oferty należy równieŻwliczyć
wszystkie opcjonalne komponenty lub licencje wymagane
do korzystania z fu nkcjona lności wirtua lizacji'

7. RAID o urządzenie musi umożliwiać zabezpieczenie danych
składowanych na dyskach za pomocą technologii: RAlD10,

RAID5.
e Kopie WeWnętrZne urządzenie musi umożliwiać utworzenie co najmniej 12

kopii migawkowych (snapshot) z pojedynczego dysku
logicznego LUN,

urządzenie musi umożliwiać utworzenie co najmniej 1_

kopii pełnej (klon) z pojedynczego dysku logicznego LUN,

urządzenie musi umożliwiać jednoczesną obsługę co
najmniej 500 kopii migawkowych utworzonych z różnych

dysków logicznych,

kopie migawkowe i pełne musza mieć możliwość pracy

w trybie do odczytu i zapisu,

wykonywanie kopii migawkowych i pełnych musi być

dostępne poprzez interfejs graficzny i interfejs CLI

(Command Line lnterface),
urządzenie musi umożliwiać tworzenie kopii spójnych
w sytuacji gdy aplikacja lub baza danych została utworzona
na kilku dyskach logicznych,

dostarczona licencja na kopie Wewnętrzne nie może

ograniczac możliwości na jakie pozwala urządzenie
w zakresie ilości tworzonych kopii,
jeżeli urządzenie wymaga licencji na pojemność kopii
WeWnętrznych należy przyjąĆ do oferty pojemność 100TB
przestrzeni użytecznej.

9. Replikacja . urządzenie musi obsługiwać replikację danych pomiędzy
macierzami tego samego typu,
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funkcjonalność musi być realizowana na poziomie
oprogra mowania u rządzenia bez pomocy zewnętrznych
urządzen,serwerów itd.,

WVmagana jest obsługa replikacji synchronicznej
i asynchronicznej,
w przypadku zawieszenia lub zerwania replikacji danych,

musi istnieć możliwość resynchronizacji replikowanych
dysków logicznych w trybie różnicowym (propagacja tylko
tych danych, które uległy zmianie),

musi istnieć możliwość tworzenia grup spójności,
w ramach których rozpięcie wielu replikowanych dysków
logicznych nie będzie powodowało utraty spójności danych
np. replikacja bazy danych skonfigurowanych na wielu
dyskach logicznych,

dostarczona licencja na kopie Wewnętrzne nie może

ograniczać możliwości na jakie pozwala urządzenie
w zakresie ilości tworzonych kopii,
jeżeli urządzenie wymaga licencji na pojemność
replikowanych dysków logicznych należy przyjąć do oferty
pojemność 100TB przestrzeni użytecznej.

10. Zarządzanie obszarem
d a nych

możliwość definiowania dysków logicznych większych niż

fizycznie dostępna przestrzeń dyskowa tzw. thin-
provisioning,
możliwość definiowania tieringu dysków z min. 3 typów
dysków 5SD, sAs/Fc, NL-SAS/sATA z automatycznie
zarządzany m przez oprogra mowanie urządzenia
przenoszeniem często wykorzystywanych danych na

szybkie dyski oraz rzadziej używanych danych na dyski

ta nie/pojemne,
możliwość budowania tieringu z dysków wewnętrznych
i dysków zewnętrznych z wirtualizowanych macierzy
dyskowych,
brak ograniczeń licencyjnych na liczbę utworzonych
woluminów logicznych,

możliwość skonfigurowania minimum 1024 dysków
logicznych,
możliwość dynamicznego powiększania dysku logicznego
z zachowaniem spójności systemU plików zapisanego
w tym dysku,

dynamiczne powiększanie musi być dostępne poprzez

interfejs graficzny i interfejs CLl,

moż l iwość zarządzania ma powa niem dysków logicznych

LUN do serweróW poprzez interfejs graficzny i interfejs CLl,

możliwość tworzenia skryptów z wykorzystaniem
funkcjonalności interfejsu CLl,

możliwość priorytetyzacji zapisów i odczytów z dysków
logicznych dla wybranych serwerów/systemów
operacyjnych (QoS) lub partycjonowania pamięci cache,

musi umożliwiać uruchamianie systemów operacyjnych
bezpośrednio Z WeWnętrznych dysków tzw. boot-from-san

1,1,. Współpraca z serwerami o gwarantowana przez producenta urządzenia zgodność

NPH
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z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server
2072

o wsparcienatywnychmechanizmówloadbalancingu
i failoveru dla ww' systemów,

o wsparcie mechanizmów replikacji dla VMware Vcenter
SRM,

o wsparcie dla VMware VAAI,
. inte8racja za pomocą vSphere APls for stora8e Awareness

(VASA).

12. Zasilanie o jednofazowe 230V,
o możliwość zasilania z dwóch niezależnych Źródeł energii'

13. Aktualizacje
oprogramowania

. prawo do nowych wersji oprogramowania przez okres 5

lat,
. prawo do poprawek oprogramowania publikowanych

przez producenta przez okres 5 lat.

L4. odporność na awarie o redundancja obejmująca każdy kluczowy komponent
w tym dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory,
WeWnętrzne przełączniki i elementy transmisji danych,

o możliwość wymiany kontrolera, dysków, wentylatorów
i zasilaczy podczas pracy urządzenia z zachowaniem pełnej

fu n kcjona lności,
. deklarowana przez prodUcenta dostępność urządzenia na

poziomie co naimniei 99,999% w skali roku.
15. Pochodzenie sprzętu oferowa na ma cierz m usi poch od zić z autoryzowa nego na

Polskę kanału sprzedaży producenta; na potwierdzenie
tego faktu oferent dostarczy wraz z dostawą pisemne
oświadczenie producenta oferowanej macierzy lub jego
upoważnionego przedstawiciela w Polsce, że oferowane
produkty pochodzą z autoryzowanego na Polskę kanału
sprzedaży producenta orazŻe urządzenia są objęte
gwarancia producenta na terenie Polski.

t.3. Urządzenia komunikacyjne.

1.3.]..Klaster Firewall- L kpl., o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej:

Parametry techniczne - Klaster Firewall

oferent winien dostarczyć 2 urządzenia Firewall spełniające poniższe parametry, które będą tworzyły
klaster niezawodnościowy lub wydajnościowy' Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać
wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza
się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane W postaci zamkniętej
platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplIkacji instalowanej na platformie ogólnego
przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne
platformy 5przętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
Dla elementóW systemu bezpieczeństwa oferent zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności:

7. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

2. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu.
3. Elementv svstemu noszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy

,, Utworzen ie centru m pom ia rowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej"
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w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent.

4. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 1'Ż interfejsami

miedzianymi Ethernet 1'0/L00/1000 Gbps,4 SFP oraz 2 SFP+ obsługujące interfejsy Ethernet

10 Gbps.
5' Możliwość tworzenia min 23O interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu

o standard 802.1Q.

6. W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej n|Ź 7 mln jednoczesnych połączeń oraz 190 tys.

nowych połączeń na sekundę.

7. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokaIny dysk o pojemności

minimum 60 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada

dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio

zabezpieczonej platformy sprzętowej l u b progra mowej.

8. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych

funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być

realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:

a. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful lnspection

b. ochrona przed wirusami - antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, PoP3, lMAP,

HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików

tyPu:rar, ziP.

c. Poufność danych - lPSec VPN oraz SsL VPN

d. Ochrona przed atakami - lntrusion Prevention System [lPS/lDS]
e. Kontrola stron lnternetowych - Web Filter [WF]
f. Kontrola zawartości poczty - antyspam [As] (dla protokołów sMTP, PoP3, lMAP)

g. Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]

h. Kontrola aplikacji orazrozpoznawanie ruchu P2P

i' Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL'em oraz funkcja SSH proxy
j. Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)

9. Wydajność Systemu Firewall min 20 Gbps

10' Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall,

Antivirus min. 3 GbPs.

11. Wydajność ochrony przed atakami (lPS) min 6 Gbps.

12. Wydajność lPSEC VPN, nie mniej niż 8 Gbps.

13. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, Wymagane jest nie mniej niż:

a. Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń

Client-to-site
b' Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN

współpracującego Z proponowanym rozwiązaniem

c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

d. Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

e. Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. oSPF

f. obsługa mechanizmów: lPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

c. obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel

14. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny

w oparciu o protokoły: RlPv2, oSPF, BGP oraz PlM.

15. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego.

16. Możliwość budowy min 9 oddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub

logicznych) w zakresie routingu, Firewall'a, Antywirus'a, lP5'a, Web Filter'a.

17. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy lP, interfejsy,

protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzeń oraz

zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety).

18. Możliwość tworzenia wvdzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.

19. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji
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20,
dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2O21).

ochrona lPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza

wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator

systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur.

Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TcP/UDP'
Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych

w kategorie tematyczne - min 50 kategorii. W ramach filtra powinny być dostępne m.in.

kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy.

Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków

i reguł omijania filtra WWW.
Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły

dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

System zabezpieczeń musi umoŻliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości

użytkowników za pomocą nie mniej niż:

a' Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie

systemu
b. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych

z LDAP
c. Haseł dynamicznych (RADlUs, RSA SecurlD) w oparciu o ZeWnętrzne bazy danych

d. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single

Sign on w środowisku Active Directory
Element oferowanego Systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall powinien

posiadać certyfikat lCSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall.

Elementy systemu powinny mieć moŹliwośc zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak

iwspółpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania.

Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana

z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarantującym udostępnienie

i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu W następnym dniu roboczym.

Serwis powinien być realizowanY przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego
przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (oferent winien przedloŻyć

dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu

gwarancyjnego na terenie Polski), mających swoją siedzibę na terenie Polski' Zgłoszenia

serwisowe przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz

infolinię 24x7.
Wymaga się, aby dostawa obejmowała również:

. Minimum 60 miesięczną gwarancję producentów na dostarczone elementy

systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu
. Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producentów na okres minimum

60 m-cy liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego SystemU

2L.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
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1.3.2.Przełacznik LAN Tvp l- 2 szt., o parametrach technicznych nie gorszych niz podane
poniżej:

Parametry techniczne - Przełącznik LAN Typ l

1'. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U
przystosowanym do montowania w szafie rack.

2' Przełącznik musi posiadać wbudowane nie mniej niż 32 porty dostępowe przeznaczone na
moduły SFP+ oraz SFP.

3. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy do nie mniej niŹ 48 portów SFP+ oraz SFP.
Wszystkie wbudowane porty urządzenia muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznIka
w dodatkowej karty z portami Ethernet.

4. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP Gigabit Ethernet nie mniej L000Base-T, SX, LX.

Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP+ L0 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, LRM, LR, ER.
Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do
zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Producent musi dopuszczać możliwość
wykorzystywania modułów SFP i SFP+ pochodzących od innych producentów'

5. Przełącznik musi posiadać wymienne zasilacze AC' Urządzenie musi być wyposażone
w redundantne źródło zasilania. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji.
Przepływ powietrza przez przełącznik musi być od przodu (wlot) do tyłu (wylot). Urządzenie
musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych
czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset, odczyt statusu niektórych
komponentów przełącznika).

6. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) l|czącego nie mniej niż L0
urządzeń. Do łączenia W stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o
przepustowości nie mniej niż32 Gb/s. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania
oraz innych urządzen sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi
przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu.
Stos musi być odporny na awarie, tzn.przelącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być
automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup'u - wybór przełącznika
backup nie może odbywać się w momencie awari| przełącznika master.

7 ' Przełącznik musi byĆ wyposażony W port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do
zarządzania oo B (out-of-ba n d )'

8. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLl)
przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW'

9. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Zagregowana wydajność przełączania
w warstwie 2 nie może być niższa niŹ 960 Gb/s (pełne 10 Gb/s full-duplex na wszystkich
portach). Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż700 milionów ramek/sekundę'
Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 32 000 adresów MAC.

1'o. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).
L!. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z lEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niŻ 4096.

W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół MVRP.
L2. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z lEEE 802.3ad - nie mniej niż 64

grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów.
13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z lEEE

8o2.7D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z lEEE 802'15
1-4. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP.

L5' Urządzenie musi obsługiwać ruting między siec|ami VLAN - ruting statycznY, Qraz protokoły
rutingu dynamicznego: R|P, oSPF. llość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza
niż 10 000' Urządzenie musi obsług|wać protokoły rutingu multica5t, nie mniej niż lGMP
iPtM-sM.
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1-6. Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi rutingu lPv6 pomiedzy sieciami VLAN - ruting
statyczny oraz protokoły rutingu dynamicznego RlPng, oSPFv3. llość tras lPv6 obsługiwanych
sprzętowo nie może być mniejsza niŹ 1 000.

17. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na
stworzenie konfiguracji HA z wykorzystaniem protokołu VRRP.

18. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym
(QoS) w warstwie 2 i3 dla ruchu wchodzącego iwychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi
odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN,
priorytetu w warstwie 2 (8o2.1'p), adresów MAC, adresów lP, wartości pola ToS/DSCP
w nagłówkach lP, portów TcP I UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8
kolejek per port fizyczny.

19. Urządzenie musi obsługiwaćfiltrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu isieci VLAN
dla kryteriów z Warstw 2-4. |Jrządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł
filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla
zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł
filtrowania ruchu na samym urządzeniu.

20. Przelącznik musi obsługiwać limitowanie adresów MAC.
21. Urządzeniemusi obsługiwaćprotokółSNMP(wersje2ci3), orazgrupyRMON L,2,3,9. Musi

być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu.
22. w celu integracji z sieciami storage urządzenie musi obsługiwać funkcje: FlP Snooping, Data

Center Bridging Capability Exchange (DCBX) oraz Priority-based Flow Control (PFC).
23. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną

(poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in' moduł
przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od
modułu rutingu lP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem.

24. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania
konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich,
kompletnych konfigu racji.

25. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce' Usługi te
świadczone być muszą w języku polskim.

26. Wraz z urządzeniem Wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 5 lat .

opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraZ pocztą
elektroniczną, wymianę uszkodzonego sprzętu'

1.3.3.Przełacznik LAN Tvp ll _ 1 szt. / o parametrach technicznych nie gorszych niż podane
poniżej:

Parametry techniczne - Przełącznik LAN Typ ll

1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzen|em sieciowym o wysokości maksymalnie 1'U

przystosowanym do montowania w szafie rack 19".
Przełącznik musi posiadać co najmniej 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-
MDr/MDrX.
PrzełącznIk musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty uplink 1Gigabit Ethernet
SFP. Wszystkie porty dostępowe 1o/1'oo/1'oo0 muszą być aktywne po wyposażeniu
przełącznika w moduł uplink. Moduł uplink musi być wymienny,,na gorąco (hot-swappable)'
Przełącznik musi obsługiwać Power over Ethernet - co najmniej standardy 8O2.3af oraz
802.3at. Wszystkie porty 10/100/1000 BaseT muszą zapewnić obsługę PoE (nie tylko

2.

3.

A

wybrane).
5. Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 4 porty uplInk 10 Ethernet SFP+ lub XFP.
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Moduł uplink musi być wymienny ,,na gorąco (hot-swappable)". W zestawie powinien
znajdować się moduł posiadający przynajmniej 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet oraz 4
wkładki sPF+ LR.

6' Przełącznik musi umoŹliwiać stworzenie stosu liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do
łączenia W stos muszą być zastosowane porty przełącznika o przepustowości nie mniej niż
40Gb/s każdy isumarycznie nie mniej niż 160Gb/s na przełącznik. Przełącznik musi również
udostępniać możliwość podłączenia do stosu portami uplink. Stos musi być widoczny
z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie.
Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika
będącego częścią stosu. stos musi być odporny na awarie, tzn.przelącznik kontrolujący pracę
stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup'u -
wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master.

7. Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł
wentylacji. Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie
podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja lP, reset).

8. Wraz z przełącznikiem musi być dostarczony zasilacz o mocy nie mniejszej niż 350W.
9. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do

zarządzania ooB (out-of-ba nd).

L0' Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci
DRAM.

Lt. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLl)
przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW'

1'2. Przełącznik musi posiadać arch|tekturę non-blocking' Wydajność przełączania w warstwie 2

nie może być niższa niż 480 Gb/s i 350 milionów pakietów na sekundę' Przełącznik nie może
obsługiwać mniej niż 60 000 adresów MAC.

13. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9210 bajtów).
14. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z lEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4000.

Przełącznik musi obsługiwać siec| VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) iadresy MAC
(MAC-based). W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać
protokół GVRP lub MVRP'

15' Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z lEEE 802'3ad - nie mniej niż 64
grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów.

L6. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z lEEE
802.1'D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z lEEE 8O2.1Q-2003 (nie mniej niż 64
instancje MSTP).

t7. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED.
18. Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN - ruting statyczny, oraz protokół

rutingu dynamicznego: RlP, oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołów osPF, ls-lS
i BGP. llość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 30 000. Urządzenie
musi obsługiwać protokoły rutingu multicast, nie mniej niż lGMP i PlM-SM.

19. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na

stworzenie klastra HA z wykorzystaniem protokołu VRRP.
Ż0. Urządzen|e musi posiadać mechanizmy priorytetyzowanla i zarządzania ruchem sieciowym

(QoS) wwarstwie 2 i3 dla ruchu wchodzącego iwychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi
odbywać się w zaleŻności od co najmn|ej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN,
priorytetu w warstwie 2 (80Ż'tp), adresów MAC, adresów lP, wartości pola ToS/DSCP
w nagłówkach lP, portówTcP iUDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12

kolejek per port fizyczny.
21'' Urządzenie musi obsługiwaćfiltrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu isieci VLAN

dla kryteriów z Warstw 2-4. Urządzenie musi reaIizować sprzętowo nie mniej niż 3500 reguł
filtrowania ruchu na interfejsie wejściowego i 1000 reguł na interfejsie wyjściowym. W

łach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaak h lub
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zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na
samym urządzeniu.

22. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów
MAC, Dynamic ARP lnspection, DHCP snooping.

23. Przełącznik musi obsługiwać lEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak iwielu suplikantów
na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów
zwracanych przez serwer RADlUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Mus|
istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC.
Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.

24. Prze|ącznik musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności MACSec, zabezpieczenia ruchu
na portach Ethernet zarówno dostępowych jak i uplinkowych zapewniającą poufność,
integralność oraz niezaprzeczalność ruchu dla transmisji na warstwie ,,data-link"

25. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMoN 1, 2, 3, 9. Musi
być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu isieci VLAN.

26. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną
(poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł
przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od
modułu rutingu lP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem.

27. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania Systemu i przywracania
konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich,
kompletnych konfigu racji.

28. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te
świadczone być muszą w języku polskim.

parametrach technicznych nie gorszych niż

podane poniżej:

,, Utwo rze n ie centru m po m ia rowo -rozLczentowego
d!a niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''

1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o przystosowanym do
montowania w szafie rack.

2. Przełącznik musi posiadać wbudowane nie mniej niż 48 portów dostępowych
przeznaczonych na moduły 1/10 Gigabit Ethernet'

3. Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 6 portów uplInk 40 Gigabit Ethernet. Wszystkie porty
10 Gigabit Ethernet i40 Gigabit Ethernet muszą jednocześnie być aktywnie iaktywnie
przesyłać ruch użytkowników. Musi istnieć możliwość konwersji każdego portu 40 Gigabit
Ethernet do 4 portów 10 Gigabit Ethernet.

4. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP Gigabit Ethernet nie mniej 1000Base-T, SX, LX.

Producent musi dopuszczać możliwość wykorzystywania modułów SFP pochodzących od
innych producentów.

5' Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP+ 10 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, USR, LR, ER.

Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do
zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Producent musi dopuszczać moŹliwość
wykorzystywania modułów 5FP+ pochodzących od innych producentów.

6. Urządzenie musi obsługiwać moduły QSFP+ 40 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, LR oraz
moduły miedziane (Direct Attach Copper).

7. Przełącznik musi posiadać wymienne zasilacze AC. Urządzenie musi być wyposażone
w redundantne źródło zasilania' Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji.

8. Przełącznik musi być wyposażony W port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do
zarzadzania OOB (out-of-band).

R]IPH
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10.

9. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLl)
przez port konsoli, telnet, ssh.
Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Zagregowana wydajność przełączania
w warstwie 2 nie może być niższa niż !.4Tb/s. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 960
milionów ramek/sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 250 000 adresów MAC.
Urządzenie musi obsługiwać tryby przełączania ramek store-and-forward oraz cut-through.
Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).
Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z lEEE 802.Lq w ilości nie mniejszej niŹ 4000.
Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z lEEE 802.3ad - nie mniej niŻ120
grup LAG' po nie mniej niż 32 porty. Przełącznik musi obsługiwać funkcję typu Multi-chassis
LAG w celu zestawiania połączeń zagregowanych zaterminowanych na niezależnych

L1-.

1.2.

13.

przełącznikach fizycznych.
!4. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z lEEE

8o2J'D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z lEEE 802.1Q-2003.
15. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP.

16. Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN - rutin8 statycznY, oraz protokoły
rutingu dynamicznego: RlP, oSPF. Musi istnieć możliwość uruchomienia protokołów lS-l5,
BGP oraz MPLS (w tym L3 VPN oraz LDP i RSVP) poprzez zakup dedykowanej licencji.
Urządzenie musi obsługiwać protokoły rutingu multicast, nie mniej niż lGMP (v1, v2, v3),
PIM-SM oraz PIM-SSM.

17. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na
stworzenie konfiguracji HA z wykorzystaniem protokołu VRRP.

L8. Przelącznik musi umożliwiać aktualizację oprogramowania przy zachowaniu ciągłości pracy
istanu protokołów routingu iprzełączania (ln Service Software Upgrade). Do realizacji tej
funkcji wymagany jest zapasowy moduł kontrolny realizowany sprzętowo lub jako maszyna
wirtua lna.

19. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym
(QoS) w warstwie 2 i3 dla ruchu wchodzącego iwychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi
odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN,
priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów lP, wartości pola ToS/DSCP
w nagłówkach lP, portów TcP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8
kolejek dla ruchu unicast.

20. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN
dla kryteriów z Warstw 2-4. Filtrowanie ruchu musi być realizowane sprzętowo. W regułach
filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub
zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na

samym urządzeniu.
2t. Przełącznik musi obsługiwać limitowanie adresów MAC.
22' Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON. Musi być

dostępna fu nkcja kopiowania (mirroring) ruchu.
23. W celu integracji z sieciami storage urządzenie musi obsługiwać funkcje: FlP Snooping, Data

Center Brldging Capability Exchange (DCBX) oraz Priority-based Flow Control (PFC).

Przełącznik musi pozwalać na uruchomienie jako przełącznik tranzytowy FCoE.

24. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną
(poszczególne modu'ly muszą działać W odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł
przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od
modułu rutingu lP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem.

25. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania
konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich,
kompletnych konfigu racji.

26' Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce' Usługi te
świadczone być muszą w języku polskim.
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Ż7' Wraz z urządzeniem Wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 5lat.
opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą

elektroniczną, wymianę uszkodzonego SprZętu.

1.3.5.Przełacznik SAN _ 2 szt., o parametrach technicznych nie gorszych niż podane ponizej:

Parametry techniczne - Przełącznik SAN

Lp. Parametr Wvmasania techniczne
L. Obudowa a przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1U (jednostka

wysokości szafy montażowej) oraz zapewniać techniczną możliwość
montażu w szafie przemvsłowej 19".

2. llość portów FC a minimum 48 slotów na moduły FC.

3. llość modułów SFP o l-8 x SFP Short Wave 8 Gbit,
o 4 x SFP Short Wave 16 Gbit,
o 2 x SFP Long Wave 16 Gbit wspierających transmisję na odległość nie

mniejszą niż długość światłowodu sl\/l 911'25 um do serwerowni
zdalnej.

4. Typ portów FC przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC

16 Gb/s i posiadać dodatkowo możliwość pracy portów FC z

prędkościami 1-6, 8, 4 Gbls oraz 8, 4,LGbls - w zależności od

zainstalowaneso modułu SFP, z funkcia auto-negociacii prędkości.

a

5. Przepustowość a FC, obliczana przy pełnym
minimum 768 Gbps end-to-

zsu mowana przepustowość przełącznika
obsadzeniu modułami SFP, musi wynosić
end full duplex.

6 Typy portów Fibre

Channel

a F_Port, E_Port, U_Port, G_Port.

7. Typy komunikacji u n icast,
multicast (255 group),

broad cast.

a

a

a

8. obsługa standardów Telnet,
RADIUS,

SNMP.

a

a

a

9. Klasy obsługi Class 2, Class 3, Class F.a

10. Zarządzanie

przełącznikiem

r przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy

tekstowe w interfejsie znakowym orazprzet przeglądarkę internetową
z interfejsem graficznym,

o przełącznik FC musi zapewnić możliwość 1ego zarządzania przez

zintegrowany port Ethernet, serial port (RJ-45).

LL. Współpraca z innymi

przełącznikami

przełącznik musi umożlIwiać podłączenie do zewnętrznej fabryki SAN

z wykorzystaniem protokołów pozwalających na separacje sieci SAN.

Po połączeniu musi zachodzić całkowita odrębność sieci SAN - nie

może zachodzić proces złączenia konfiguracji sieci (j. ang, merge).

Komunikacja moŹe zachodzlć wyłącznie dla zdefiniowanych przez

administratorów urządzeń.

dane przesvłane pomiędzy urządzeniamijak powyżej muszą być

,, Utwo zen ie centru m pom iarowo -rozLczenioweg o
dla niektórych sektorów infrastrukturaInych onz działalności prosumenckiej''
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System udostępnia:
, r lnterfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, ssH,
o Lokalną konsolę tekstową.
wvmąa się.by d";t.-' 

"b".1ńowała 
również: l

T----;.--.lt.".tl.lt'.'l
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

szyfrowane z użyciem AEs 256bit lub algorytmem równoważnym.

13. Usługi instalacji

i konfiguracji

a dostwca zainstaluje dostarczone urządzenie, skonfiguruje do
współpracy z serwerami oraz skonfiguruje ustawienia domyślne
zgodnie z zaleceniami producenta i projektu.

1.3.6. Svstem centralnego logowania i raportowania - L szt., o parametrach technicznych nie

gorszych niż podane ponizej:

-. 
1

Parametry techniczne - System centralnego logowania i raportowania

t-p. eara-et,
: l- płr.r'it"Ltń svrt"'-l"*ńi. r.p"ffiTq'"lT'=*rrvnńrvc..ei **-*

l systemu ochrony stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele
i urządzeń z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie 

]

_ predefiniowanychwzorców.

1 n.ru'"try _ 
v.łry..Tn. *y-r,oić -_1 RU, -techniczne systemu obsługa powierzchnia dyskowej - minimum 3 TB,

3. Funkcjonalności System musi zapewniać:
podstawowe i o Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania
uzupełniające w oparciu o urządzenia, użytkowników,

r Możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem
protokołów Web, FTP, email, lM oraz na ich podstawie analizowania
aktywności uŹytkowników w sieci,

r Kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna
obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki,

o Przeg|ądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących,
r Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym,
o Analizowanie ruchu W sieci poprzez nasłuch całej komunikacji

w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy,
. Export zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania

9 a n vcŁ({1!g9Ę1! i n owe p rz e c h owYwa n i e d a nyc h ).i 

---- 

-l - 
:'"Y:l'\Yl:

4. i Parametrv System musi obsługiwać (przyjmować logi) z 50 urządzeń sieciowych
wydajnościowe ] Musi mieć możliwość przyjęcia i zapisania do 5O0 informacji o zdarzeniach

na sekunde.
5' lZarządzanie

Serwisy,
szkoleniaJ4NVrgr

i usługi

:'' ilil;;il;;;;;;'i"ir., 
"*i".''.Z,,," 

o,",pomoc techniczną na i

okres: 5 lat.

,, Utworze n ie ce ntru m pom i a rowo-rozl icze n iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturaInych orazdziałalności prosumenckiej''
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lll. Wymagania dotyczące dostawy

lV. Wymagania dotyczące serwisu i gwarancji

Definicje:
. czas reakcji _ o

l,l,'.".1,,'..,';il:nT:i::i1l--j;;:ffi lT,'"':::J:::;:ilT jJ'l.T'il;f ffJ;
' czas naprawy _ jest to maksymalny czas, ktory może upłynąć pomiędzy momentem
;-J:,'.TT, i:T,'r::::1',:;:,"o^'!:}amawia1ącego, a momentem, W którym specjalista
stan przywrócenia funkcjonalnoś.' u,"'nu 

gotowości operacyjnej. Gotowość operacyjna to
p o dsta wi e testó w po d a n ych * d 

" 
k, ;:*ili,:T:Tł,Z: :Z; 

'.:*' 

:*: ru;fu ::11'J'T'ńff.'1':''' uwaza się za przYwrocone do gotowościoperac 
Yjnej,

uniemozliwia prace;;lil]ff.:lffi dostarczonego sprzętu lub oorogr.'owania, która
zainstalowanych w obudowi. ł.r",o*u]',,'^""n"h' 

np' awaria dwóch przełączników LAN

N
N

Ir
q)

,4

'ł
\/

\/

Wymagane dokumenty' które muszą być dostarczone z dostawą:o Deklaracja zgodności CE,
Karta gwarancyjna,

Ce rtyfikat lega l n ości oprogra m owa n ia ko mputeroWego/Dowód dostawy,
lnstrukcja obsługi,
Pisemne oświadczenie oferenta, w ktć
obsługiwanych m
p refe ro wa n., u o u,Ll' 

j a ł;n?;,., t.: l,.i;L j:l J:ii::: 

"fi 

:"1
Pisemne oświadcze

r u b i ego 
" 

o ",", ","l':r::::T[x"JilT"j,[:, ;:':,3,* 
1 2 p a ra m i 5 )

pochodzą z autoryzowane*o na Polskę kanału sprzedaży r,""r::::.::::::urządzenia są objęte gwarancją producenta na terenie Polski.

Dostawa do miejsca na terenie Rzeczposporitej porskiej wskazane go przezZamawiającego na koszt Dostawcy.
Dostawa urządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.oo do 1'4.OO.
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. awaria _ oznacza sytuację, w której uszkodzeniu uległa część infrastruktury sprzętowej, ale

funkcjonaln ośc z racji zastosowania redundancji jest Zachowana lub awarii uległ system

składowania danych,
. usterka oznacza sytuację, W której występują utrudnienia W funkcjonowaniu

infrastruktury, ale główna funkcjonalność i wydajność jest zachowana,

. konsultacja porada W sprawie zmiany konfiguracji, mozliwości dodania nowych

funkcjonalności, problemów, których nie obejmuje umowa serwisowa,

. rozwiązanie ,,Workaround'' _ oznacza zastępcze, tymczasowe rozwiązanie przywracające

w 1-Oo% funkcjonalność i minimalnie w 50% wydajność rozwiązania. W przypadku ,,awarii

krytycznej'', po zastosowaniu rozwiązania ,,Workaround", typ awarii ulega zmianie na

,,awarię" natomiast czas naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia ,,awarii krytycznej''.

Warunki serwisu

Dostawca lub autoryzowany serwis producenta sprzętu i oprogramowania wskazany przez

Dostawcę będzie realizował następujące czynności w miejscu zainstalowania przedmiotu

zamówienia:

. usunięcie awarii sprzętowej,

. usunięcie awarii oprogramowania,

. diagnostyka sprzętu.

Wszystkie elementy infrastruktury powinny być objęte 5 letnią opieką serwisową świadczoną

wmiejscu funkcjonowania urządzenfsprzętu/oprogramowania Zamawiającego W trybie

24/7 (24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu) z reżimem usunięcia awarii zgodnie z tabelą

podaną poniżej'

Typ Awarii Czas Reakcji Naprawa

Awaria Krytyczna 4 godziny 24 godziny

Awaria 6 godzin 2 dni

Usterka 6 godzin 7 dni

Konsultacje / Wsparcie 8 godzin 7 dni
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Projekt wspÓłfinansowany ze sr1!!o-1 eur9pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu operacy1nego tń"nó*J"ynu Uospodarka
Zgłoszenia do serwisu

Wszystkie zgłoszenia powinny być kierowane do Dostawcy lub autoryzowanego punktuserwisowego producenta wskazanego przez Dostawcę. Zgłoszenia mogą być realizowaneprzez upowaznionych pracownikó w Zamawiającego w następujący sposób:
. za pośrednictwem systemu dostępnego przez WWW,. faksem,
. za pośrednictwem poczty elektronicznej
' 

f'r'jil;r'ł:^ ;::-.:.T:nkiem 
niezwłocznego potwierdzenia W sposób podany

Gwarancja

Wszystkie urządzenia powinny być objęte 5_letnim okresem gwarancji producenta.
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