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1. Wstęp 

Niniejszy załącznik określa minimalne wymagania dla sprzętu i oprogramowania jakie mają zostać dostarczone dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. w ramach projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 

wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - 

kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, 

słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, realizowanego w ramach Osi 

priorytetowej nr 2 – Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 

2020. 

 

Głównym celem projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług 

dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa 

lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, 

zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, 

przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo - 

kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa 

lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, 

żagańskiego i żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym. 

 

 

2. Szczegółowa charakterystyka elementów jakie mają zostać dostarczone   

Uwaga: opisany poniżej komplet sprzętu należy dostarczyć na niżej wymieniony adres. 

Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin (siedziba: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.) 

 

2.1.1. Serwer bazy danych dla platformy e-usług pozwalający na gromadzenie danych udostępnianych za 

pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Klienta wraz z systemem operacyjnym– 1 szt. 

Serwer – 1 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 2 3 

1. Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" HotPlug 
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów 
serwisowych. 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym 
wyjęciem z serwera 

2. Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów  cztero, sześcio, ośmio, dziesięcio lub 
czternastordzeniowych.  

3. Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

4. 
Procesor Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 

umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 633 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org w konfiguracji dwóch procesorów. 

5. 

Pamięć RAM 192 GB pamięci RAM typu DDR4 RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz w kościach po minimum 16Gb.  
Płyta powinna obsługiwać do min. 384GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 
slotów przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep. 

6. Gniazda PCI Min. dwa sloty x16 generacji 3 min. 1 slot x8  generacji 3, Min. 1 x1 generacji 2, Min. 1 x8 generacji 2 

7. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

8. Wbudowane porty 
min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0 , 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi 
na tylnym), min. 1 port RS232 

9. Interfejsy sieciowe Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet, dodatkowo dwuportowa karta 10 Gb Base-T. 

10. Kontroler dysków Sprzętowy kontroler dyskowy umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 
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11. 
Wewnetrzna pamięć 
masowa 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 4 dyski twarde HotPlug o pojemności min. 1,2Tb SAS 12Gb/s 10k RPM  skonfigurowane 
fabrycznie w RAID 0. 
 
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego 
w 2 jednakowe nośniki typu flash z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, 
rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

12. Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD-ROM 

13. 
System 
diagnostyczny 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, 
pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

14. Zasilacze Dwa redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy 

15. Wentylatory Minimum 5 redundantnych wentylatorów 

16. 
Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i 

kartą zarządzającą. 

17. Karta zarządzająca 

 
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca współdzielony 
port zarządzający.  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, SSH 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 
 

18. 

Gwarancja Min. pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia 
roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną 
producenta. 
Przez okres gwarancji w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Na wezwanie 
Zamawiającego należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie tego warunku. 
 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera. 
 
Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu nazwę i adres 
firmy, która będzie wykonywała na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe, wystawione dla tej firmy aktualne 
zaświadczenie/certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania określonych 
norm zapewnienia jakości, potwierdzające że system zarządzania jakością w tej firmie, w zakresie świadczenia 
usług serwisowych, jest zgodny z normą ISO 9001. 

19. 

Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. . 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie zamawiającego dokument potwierdzający zgodność z 
w/w normami 
Serwer powinien posiadać deklaracja CE. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie 
zamawiającego dokument potwierdzający posiadanie deklaracji CE. 

20. Dokumentacja 
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

System operacyjny serwera – 1 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry oprogramowania 

1 2 3 

1. Typ Serwerowy system operacyjny 

2. 

 

Opis wymagań 

Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Licencja na 
oprogramowanie musi pozwalać na zainstalowanie systemu na serwerze z 2 fizycznymi ośmio-rdzeniowymi 
procesorami. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku 
fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą 
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 
Do systemu należy dostarczyć 15 licencji dostepowych przypisanych do urządzenia. 

3. 

Funkcjonalności • Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM  
w środowisku fizycznym 

• Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 
min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 

• Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 
maszyn wirtualnych.  

• 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. 

• Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 

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

• Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik 
przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 

• Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w 
bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w 
mechanizmy Hyper-Threading. 
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• Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 
o pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 
o umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom 

końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 
o umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 
o umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

• Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich 
zawartość. 

• Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2  
lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem 
informacji. 

• Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 

• Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 

• Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń 
internetowych i intranetowych. 

• Graficzny interfejs użytkownika. 

• Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, 
pomoc, komunikaty systemowe, 

• Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2: angielski oraz polski 
języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji w tym język polski. 

• Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 

• Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

• Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie 
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 

• Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w 
dokumentach (Digital Rights Management). 

• Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych 
produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 
o Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 
o 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, drukarki, udziały 
sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 

− Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego 
z domeną, 

− Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania 
użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 

− Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu 
kosza.  

o Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 
o Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio 

skonfigurowanej stacji roboczej 
o Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 

− Dystrybucję certyfikatów poprzez http, 

− Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 

− Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. 
o Szyfrowanie plików i folderów. 
o Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi 

(IPSec). 
o Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia 

obciążenia serwerów. 
o Serwis udostępniania stron WWW. 
o Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 
o Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych 

połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem 
Windows posiadanych przez Zamawiającego, 

o Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 
aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy 
i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami 
klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy 
wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: 

− Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 

− Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. 

− Obsługi 4-KB sektorów dysków  

− Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy 
węzłami klastra 

− Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność 
może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych 
dostawców poprzez otwarty interfejs API. 

− Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do 
pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) 

• Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z 
dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję 
poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. 

• Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 
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• Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 

• Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez 
skrypty. 

• Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-
Management organizacji DMTF. 

• Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 

4. Wdrożenie Wykonawca będzie zobowiązany do zainstalowania systemu operacyjnego na dostarczanym serwerze. 

 

2.1.2. Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji umożliwiające zainstalowanie na min. 3 serwerach fizycznych jedno lub dwu socketowych. 

 

Minimalne wymagania dla oprogramowania określono poniżej: 

 

1.            Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących 

systemów operacyjnych 

2.            Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i 

powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 

3.            Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji. 

4.            Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne 

wyposażone w 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM. 

5.            Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych. 

6.            Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. 

7.            Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością 

przydzielenia do 4 TB pamięci operacyjnej RAM. 

8.            Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może 

mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 

9.            Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może 

mieć 32 porty szeregowe. 

10.         Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności 

pozostałych wybranych usług. 

11.         Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 

12.         Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami. 

13.         Rozwiązanie musi wspierać min. następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 

7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016,  SLES 8-11, RHEL 3-

6,  Solaris 10 - 11, Oracle Linux 4.9, Debian 6 - 9, CentOS 4.9 - 7, FreeBSD 7 - 11, Asianux 4.0 i 7.0, Ubuntu 12 - 14, SCO 

OpenServer 5.0.6 – 5.0.7, SCO Unixware 7.1.1 – 7.1.4 , Mac OS X 10.6 – 10.11. 

14.         Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM 

serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 

15.         Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie 

zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.  

16.         Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania 

innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie 

fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.   

17.         Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury 

wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i 

wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.  

18.         Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów 

operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 

19.         Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną 

konfiguracją i danymi. 

20.         Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami 

katalogowymi w tym Microsoft Active Directory. 

21.         System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej 

w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. 

Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 

22.         Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart 

sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 

23.         Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). 
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2.1.3. Oprogramowanie do backupu – 1 szt. 

Minimalne wymagania ogólne: 

• Oprogramowanie musi współpracować min. z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 
2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych 
platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej. 

• Oprogramowanie musi współpracować min. z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. 

• Oprogramowanie musi współpracować min. z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, 
klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

• Oprogramowanie musi zapewniać min. tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn 
wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V 
 

Całkowite koszty posiadania 

• Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie 
powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo 
płatna deduplikacja) nie jest dozwolone 

• Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej 

• Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza 
danych z metadanymi deduplikowanych bloków 

• Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie 
tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji 

• Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez 
oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być 
przechowywane w plikach backupu. 

• Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz 
maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania 

• Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia 

• Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W 
środowisku VMware musi mieć możliwość akutalizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po 
wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. 

• Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację min. z VMware vCloud Director 5.5,  5.6, 8.0, 8.10 i 
archiwizować również min. metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD  

• Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po 
całkowitej reinstalacji 

• Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. 
Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji 

• Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających min. współdzielonych dysków VHDX na Hyper-
V (shared VHDX) 

• Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli 
administracyjnych. 
 

Minimalne wymagania RPO 

• Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach 
wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej 

• Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić 
poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora 

• Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej 

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

• Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn min. bezpośrednio z infrastruktury 
VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi 
mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.  

• Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik 

• Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej 
replikacji (replica seeding) 

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

• Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-
SAN) 

• Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów min. ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere 

• Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing)  
 

Minimalne wymagania RTO 

• Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i 
skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage 
produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii 
zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla 
Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania 

• Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja 
powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich 
funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami 

• Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków 
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• Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure. 

• Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby 
użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i 
liczbą przywracanych plików 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, min. przy 
pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.  

• Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z min. następujących systemów plików: 
o Linux  

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

� UFS, UFS2  
o Solaris  

� ZFS, UFS  
o Mac  

� HFS, HFS+  
o Windows  

� NTFS, FAT, FAT32, ReFS  
o Novell OES  

� NSS  

• Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików min. z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. 

• Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta 
zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory 
włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym 
obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").  

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze.  

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

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

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

•  Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows  

• Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z 
wykorzystaniem sieci SAN 

 

2.1.4. Szafa RACK – 1 szt. 

Szafa RACK – 1 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 2 3 

1. Nazwa produktu Szafa 19” 

2. 
Wysokość 
wewnętrzna 

42 U 

3. Wysokość 1300 mm 

4. Szerokość 600 mm 

5. Głębokość 1000 mm 

6. Masa netto Max 130 kg 

7. 
Maksymalna 
nośność 

Min. 800 kg 

8. 
Dodatkowe 
informacje 

 •  Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem 

 •  Drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem 

 •  Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka 

 •  Wyposażenie wymagane: 40 koszyków, 

 •  Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491 

 •  Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 

 •  Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92 

 •  Stalowa blacha zimnowalcowana 

 •  Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe 

 •  Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją 

 •  Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie , kablowy w podłodze 

9. Gwarancja Min. 36 miesięcy 
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2.1.5. Dysk sieciowy NAS (serwer plików) – 1 szt. 

Dysk sieciowy NAS – 1 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 2 3 

1. Procesor Minimum czterordzeniowy o częstotliwości minimum 2.4GHz i architekturze 64bit 

2. Pamięć RAM 
Min. 6GB DDR3 

  

3. Dyski 

Obudowa musi umożliwiać montaż 4 dysków 3,5”. 

Z urządzeniem musi zostać dostarczone z 4 dyskami twardymi HDD o minimalnych parametrach:  

6TB 3,5” SATA 6Gb/s 5400RPM z pamięcią cache 64MB Hot-Swap  

Dysk musi znajdować się na liście oficjalnie wspieranych dysków producenta urządzenia.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie zamawiającego wydruk potwierdzający wspieranie 

dysków przez producenta urządzenia. 

Dyski według producenta dysków muszą być przeznaczone do wykorzystania w urządzeniach NAS. 

4. Moduł rozszerzeń  
Urządzenie musi oferować możliwość podłączenia modułu rozszerzającego. Sumaryczna ilość dysków 
obsługiwanych przez urządzenie wraz z modułami to minimum 8.  

5. Porty Ethernet 

Urządzenie musi posiadać minimum 4 porty 1Gbit z obsługą: 

- Link Aggregation 
- Wake on LAN 

6. Porty USB 2 x USB 3.0 

7. Porty eSata 1 sztuka  

8. Diody LED 

Urządzenie musi posiadać kontrolki led pokazujące stan:  

Zasilanie/Status, LAN, USB, HDD 1-4 

Kontrolki muszą znajdować się na przednim panelu urządzenia.  

9. Typ obudowy Urządzenie musi posiadać obudowę typu rack. 

10. 
Rozmiar 
 (Wy x Sze x Głe) 

Maksymalne rozmiary urządzenia 

50 mm x 500 mm x 600 mm 

11. Waga Maksymalna waga netto 10 kg  

12. Chłodzenie obudowy 3 wentylatory 

13. Zasilacz 2 zasilacze o mocy maksymalnej 250W, 100-240V 

14. Temperatura pracy Urządzenie musi umożliwiać pracę w temp. Od 5 do 35 °C 

15. 
Wspierane systemy 
plikowe 

BTRFS 

EXT4 

EXT3 

FAT 

NTFS 

HFS+ 

exFAT 

16. 
Obsługiwane typy 
RAID 

BASIC 

JBOD 

RAID 0, 1, 5, 6, 10 

17. 
Maksymalna liczba 
lokalnych kont 
użytkowników 

2048 

18. 
Maksymalna liczba 
lokalnych grup 

256 

19. 
Maks. liczba 
folderów 
udostępnionych 

512 

20. 
Maks. liczba zadań 
synchr. folderów 
udostępnionych 

8 

21. 

Maks. liczba 
jednoczesnych 
połączeń protokołu 
CIFS/AFP/FTP 

512 

22. 

Wsparcie 
wirtualizacji dla 
minimum 
następujących 
systemów 

VMware vSphere 5 with VAAI 

VMware vSphere 6 with VAAI 

Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 

Citrix Ready 
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OpenStack 

23. Obsługa kamer IP 40 

24. Wyposażenie Dołączone szyny do montażu w szafie RACK 

25. Gwarancja Min. 36 miesięcy 

 

2.1.6. Urządzenie UTM (zaawansowana zapora sieciowa podwyższająca bezpieczeństwo informatyczne firmy) 

– 1 szt. 

Minimalne Wymagania Ogólne 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od 
dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci 
osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W 
przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym 
systemem operacyjnym. 

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz 
monitorowania na porcie SPAN. 

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub 
logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania 
administratorów do poszczególnych instancji systemu. 

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: 

• Firewall. 

• Ochrony w warstwie aplikacji. 

• Protokołów routingu dynamicznego.  
Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii 

1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster 
Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.  

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

3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.  

Interfejsy, Dyski: 

1. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 

2. Ponadto system realizujący funkcje firewall musi być wyposażony w interface radiowy WiFi pracujący w standardach 802.11 
a/b/g/n/ac. Jeżeli takiego interfejsu nie posiada, koniecznym jest dostarczenie urządzenia Access Point pracującego w w.w. 
standardach radiowych wraz z systemem centralnego zarządzania siecią WiFi (kontrolerem). 

3. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G 
oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. 

4. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako 
VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. 

Minimalne Parametry wydajnościowe: 

1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,2 mln jednoczesnych połączeń oraz 30 tys. nowych połączeń na sekundę.  

2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 3 Gbps dla pakietów 512 bajtów. 

3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 500 Mbps. 

4. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 bajtów, przy zastosowaniu algorytmu AES256 – SHA1: nie mniej niż 2 Gbps. 

5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu 
HTTP - minimum 1400 Mbps. 

6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 180 Mbps. 

7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem AES256-SHA1) dla ruchu http – 
minimum 300 Mbps. 

 

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci 
osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 

1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 

2. Kontrola Aplikacji.  

3. Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 

4. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. 

5. Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System. 

6. Kontrola stron WWW.  
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7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP. 

8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 

9. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. 

10. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).  

11. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny 
zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego 
uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.  

Polityki, Firewall 

1. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje 
zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.  

2. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: 

• Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu, 

• Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.  

3. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. 

Połączenia VPN 

1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać minimum: 

• Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. 

• Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM)  

• Obsługa protokołu Diffiego-Hellman  grup 19 i 20  

• Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy 
SPOKE w topologii HUB and SPOKE. 

• Tworzenie połączeń typu Site-to-site oraz Client-to-Site. 

• Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. 

• Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. 

• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth. 

• Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 

2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać minimum: 

• Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie 
system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. 

• Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. 

3. Dla modułów: IPSec VPN oraz SSL VPN – producent musi dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 
Klient VPN musi umożliwiać weryfikację stanu bezpieczeństwa stacji zdalnej  

4. Rozwiązanie powinno zapewniać funkcjonalność VTEP (VXLAN Tunnel End Point) 

Routing i obsługa łączy WAN 

1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: 

• Routingu statycznego , 

• Policy Based Routingu, 

• Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.  

2. System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału 
obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN. 

Zarządzanie pasmem 

1. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie 
DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. 

2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. 

3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. 

Kontrola Antywirusowa 

1. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na 
niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

2. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. 
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3. Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub 
usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń.  

Ochrona przed atakami 

1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.  

2. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem 
definiowanym przez administratora. 

3. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. 

4. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed 
atakami typu DoS oraz DDoS. 

5. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, 
Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. 

Kontrola aplikacji 

1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na 
wartościach portów TCP/UDP. 

2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2800 sygnatur i być aktualizowana automatycznie,  zgodnie z harmonogramem 
definiowanym przez administratora. 

3. Aplikacje chmurowe powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików  

4. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P, Botnet. 

5. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.  

Kontrola WWW 

1. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie 
tematyczne.  

2. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware, phishing, spam, 
Dynamic DNS, proxy avoidance.  

3. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: np. Hazard. 

4. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. 

5. System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć 
również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii. 

6. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez 
moduł filtrowania. 

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji 

1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: 

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. 

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. 

• Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.  

2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. 

3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem usług 
katalogowych oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. 

Zarządzanie 

1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, 
jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.  

2. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych 
protokołów. 

3. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. 

4. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać 
przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.  

5. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. 

6. System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, zbieranie pakietów, monitorowanie 
procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.  

Logowanie: 

1. System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach 
postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, 
komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.  
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2. W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności 
administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do 
wielu serwerów logowania. 

3. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. 

4. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. 

Certyfikaty 

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące certyfikaty: 

• ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall 

• ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS 

• ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN 

Na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć w/w certyfikaty. 

 

Serwisy i licencje 

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta  
i serwisów. Powinny one obejmować: 

a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres 36 miesięcy. 

Gwarancja oraz wsparcie 

System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie 

urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji 

oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.  

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług 
serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8 h x 5 dni w tygodniu min. przez dedykowany serwisowy moduł 
internetowy oraz infolinię 8 h x 5 dni w tygodniu.  

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu adres i nazwę firmy (w tym adres 

strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej), która będzie wykonywała na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe, 

wystawione dla tej firmy aktualne zaświadczenie/certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania 

określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające że system zarządzania jakością w tej firmie, w zakresie świadczenia usług 

serwisowych, jest zgodny z normą ISO 9001. 

 

2.1.7. Zasilacz awaryjny (UPS) – 1 szt. 

Zasilacz awaryjny (UPS) – 1 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 2 3 

1. 

Minimalne 
wymagania 
techniczne dla 
jednostki UPS 

• Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 4.0 KW / 5.0 kVA 

• Obudowa uniwersalna, jednostkę można zainstalować w szafie rack  

• Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C 

• Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % 

• Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry 

• Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 53,0dBA 
 

2. 
Parametry 
wejściowe 

• Nominalne napięcie wejściowe 230V 

• Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz (wykrywanie automatyczne) 

• Typ gniazda wejściowego: Hard Wire 3-wire (1PH+N+G  

• Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 – 286VAC (połowa obciążenia), 
151 – 302VAC (pełne obciążenie) 
 

3. 
Parametry 
wyjściowe 

• Napięcie wyjściowe 230VAC 

• Zniekształcenia napięcia wyjściowego ≤5% 

• Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz ±3 Hz 

• Inne napięcia wyjściowe 230, 240 

• Typ przebiegu sinusoida 

• Złącza/gniazda wyjściowe: 
-(8 szt.) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) 

                -(2 szt.) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane) 
 

4. 
Akumulatory i czas 
podtrzymania 

• Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci 
żelu szczelny 

• Czas autonomii: 
≥ 9 minuty dla pełnego obciążenia 
≥ 27  minut dla połowy obciążenia 

• Typowy czas ładowania 3 godziny 

• Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu 
 



 

Strona 13 z 13 
 

5. 
Komunikacja 
i zarządzanie 

• Gniazdo do montażu karty WEB/SNMP-  Smart Slot x1 

• Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: 
-IP v.4 i v.6 
-SNMP v.3 
-HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit 
-TLS wersja 1.2 
-SMTP, NTP, FTP, Telnet 
-Modbus TCP 

• Port uniwersalny do podłączenia np. czujnika temperatury (jeden czujnik temperatury należy 
dostarczyć w komplecie z UPS) 

• Porty komunikacyjne: DB9 RS-232, Smart-Slot, USB 

• Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia 

• Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) 

• Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych 
 

6. 
Certyfikaty, 
zgodności oraz 
gwarancja 

• Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE 

• 24-miesięce gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora)  
 

7. Dodatkowo 

• Zasilacz UPS musi być wyposażony w sterowane programowo gniazda wyjściowe (co najmniej dwie 
grupy gniazd). Sterowanie gniazd musi umożliwiać sekwencyjne wyłączanie / załączanie odbiorów 
w zaprogramowanym interwale czasowym. Sterowanie gniazdami musi umożliwiać również 
powiązanie ze zdarzeniami. 

• Wyświetlacz LED musi sygnalizować stany ostrzegawcze 
 

8. Wyposażenie 
• Oprogramowanie dostarczone przez producenta sprzętu 

• Klamry do montażu w szafach przemysłowch 

• Sprzęt do montażu urządzeń w szafie - szyny do montażu w szafie rack 

9. Gwarancja Min. 24 miesiące 

 


