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Numer sprawy: DAG/G/03/13 

Załącznik nr A do SIWZ 

Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby 

Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu 

„Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności 

elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

System zabezpieczeń danych 

Przedmiotem postępowania jest dostawa i wdrożenie scentralizowanego systemu wykonywania kopii 

backupowych obejmującego: 

a) Dostawę oprogramowania do backupu; 

b) Dostawę platformy sprzętowej; 

c) Wykonanie usług instalacyjnych i konfiguracyjnych (Wdrożenie); 

d) Sporządzenia Planu Wdrożenia uwzględniającego fakt wykonania wdrożenia bez przerywania 

bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania dla sytuacji 

kryzysowych wdrożenia; 

e) Sporządzenia Dokumentacji Wykonawczej według której nastąpi realizacja. Dokumentacja 

Wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i zawierać wszystkie aspekty wdrożenia. 

W szczególności:  

- testy systemu uwzględniające sprawdzenie wymaganych niniejszą specyfikacją 

funkcjonalności 

- sposób odbioru uzgodniony z Zamawiającym 

- listę i opisy procedur,  wypełnianie których gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe 

działanie systemu 

- opis przypadków, w których projekt dopuszcza niedziałanie systemu  

f) Realizacja wdrożenia nastąpi według Planu Wdrożenia po zakończeniu którego Wykonawca 

sporządzi Dokumentację Powykonawczą 

g) Odbiór wdrożenia nastąpi na podstawie zgodności stanu faktycznego z Dokumentacją 

Powykonawczą.  

h) W ramach wdrożenia Wykonawca dokona szkolenia przystanowiskowego w miejscu instalacji 

sprzętu dla 2 osobowego zespołu Zamawiającego.  
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i) W ramach wymaganych usług Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych 

materiałów pomocniczych takich jak: kable miedziane ETHERNET RJ45,  organizery, koryta, 

peszle, opaski, trwałe etykiety itp. wymagane do uzyskania opisanych w specyfikacji 

funkcjonalności. 

 Ze względy na zachowanie pełnej kompatybilności oraz jednolitej opieki serwisowej wymaga 

się, aby oferowane rozwiązanie pochodziło od jednego producenta. 

W szczególności rozwiązanie powinno spełniać niżej wymienione wymagania: Oprogramowanie 

zarządzające: 

• Centralną kontrolę wykonywania kopii zapasowych rozproszonego, heterogenicznego 

systemu komputerowego.  

• Zarządzanie całym środowiskiem wykonywania kopii zapasowych z pojedynczej konsoli z 

wykorzystaniem interfejsu tekstowego CLI oraz graficznego GUI. 

• Automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem (kalendarzem). 

• Możliwość wykonywania różnych typów kopii (całościowa, przyrostowa, różnicowa). 

• Efektywna, wewnętrzna baza danych z funkcją wykonywania kopii zapasowej. 

• Możliwość wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem sieci LAN oraz SAN. 

Wymagane jest zaoferowanie co najmniej 50 licencji typu Klient oraz Media dla wykonywania 

kopii zapasowych przez sieć LAN. 

• Obsługa wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów źródłowych o natywnej pojemności 

danych co najmniej 100TB. Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencji. 

• Możliwość wykonywania kopii zapasowych dla wiodących rozwiązań klastrowych posiadanych 

przez Zamawiającego takich jak: Microsoft Cluster Server. 

• Możliwość wykonywania kopii na różnych nośnikach takich jak taśmy magnetyczne, napędy 

dyskowe. 

• Możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybie on-line (bez przerywania dostępu do 

aplikacji) dla pakietów oprogramowania posiadanych przez Zamawiającego: MS Exchange, 

MS SQL Server 2008. 

• Możliwość wykonywania kopii otwartych plików dla platformy Windows posiadanej przez 

Zamawiającego.  

• Po wykonaniu kopii zapasowej środowiska posiadanego przez Zamawiającego MS Exchange 

musi być możliwość odtwarzania pojedynczych obiektów (GranularRecovery) takich jak listy 

elektroniczne (email), wpisy do kalendarza i kontakty. 

• Po wykonaniu kopii zapasowej środowiska używanego przez Zamawiającego MS 

SharepointFoundation 2010 musi być możliwość odtwarzania pojedynczych obiektów 

(GranularRecovery) takich jak kalendarz, zadania, dokumenty (pliki).   

• Możliwość wykonywania kopii zapasowych posiadanych przez Zamawiającego środowisk: 

Microsoft Virtual Server, Microsoft Hyper-V. 

• Po wykonaniu kopii zapasowej maszyn wirtualnych za pomocą technologii VADP musi być 

możliwość odtworzenia pojedynczych plików dla zwirtualizowanych systemów posiadanych 

przez Zamawiającego MS Windows (GranularRecovery).  
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• Możliwość wykonania kopi zapasowej środowiska posiadanego przez ZamawiającegoHyper-

V, za pomocą agenta zainstalowanego na systemie Windows z wykorzystaniem technologii 

kopii migawkowych (snapshots). 

• Możliwość integracji z mechanizmami macierzy dyskowych do wykonywania wewnętrznych 

kopii danych w celu minimalizacji czasu odtworzenia zasobów aplikacji. 

• Możliwość obsługi bibliotek taśmowych. 

• Możliwość instalacji w klastrze. 

• Efektywne przeszukiwanie nośników z kopiami zapasowymi. 

• Mechanizmy kompresji i szyfrowania danych przesyłanych siecią LAN/WAN. 

• Możliwość szyfrowania danych na poziomie oprogramowania klienta oraz wsparcie dla 

szyfrowania sprzętowego w napędach LTO Ultrium 4, LTO Ultrium 5. 

• Zarządzanie kluczami szyfrującymi dla szyfrowania programowego (klient) oraz sprzętowego 

(LTO 4, LTO 5) – tworzenie i przechowywanie kluczy; wykorzystywanie przechowywanych 

kluczy w procesie odtwarzania danych. 

• Przesyłanie danych kontrolnych oraz metadanych pomiędzy agentami a systemem 

centralnym musi być szyfrowana w oparciu o protokół SecureSocketLayer (SSL). 

• Możliwość backupu i odzyskiwania danych zainstalowanych na dyskach skonfigurowanych 

jako znakowe (raw-devices). 

• Wsparcie dla technologii NDMP. 

• Wsparcie dla mechanizmu posiadanego systemu przez Zamawiającego Microsoft Windows 

ChangeJournal 

• Wsparcie dla technologii serwer-less backup – backup bezpośrednio z inteligentnej macierzy 

dyskowej na urządzenie backupujące. 

• Możliwość automatycznego i bezobsługowego odtwarzania danych (DisasterRecovery) w 

przypadku awarii posiadanego przez Zamawiającego systemu Windows. Wymagane 

zaoferowanie odpowiednich licencji, co najmniej 50 klientów/serwerów.  

• Wsparcie dla różnych metod odtwarzania systemu w przypadku uszkodzenia całego serwera. 

Możliwość odtwarzania na dedykowanym serwerze (Windows posiadanego przez 

Zamawiającego) pełnego obrazu uszkodzonego dysku serwera produkcyjnego na nowym 

napędzie dyskowym. Nowy dysk może być następnie przewieziony do innej lokalizacji i 

natychmiast uruchomiony w serwerze, który uległ uszkodzeniu. Wymagane zaoferowanie 

odpowiedniej licencji, co najmniej 50 klientów/serwerów.  

• Możliwość współdzielenia zasobów pojedynczej biblioteki taśmowej poprzez wielu 

klientów/serwery w sieci SAN. Nie jest wymagana licencja.  

• Możliwość współdzielenia robotyki biblioteki taśmowej poprzez wszystkich klientów/serwery w 

sieci SAN. Nie jest wymagana licencja. 

• Możliwość równoległego zapisu tych samych danych (kopii zapasowej) na wiele napędów 

taśmowych (lub innych mediów). Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencji. 

• Możliwość jednoczesnego zapisywania wielu strumieni danych na pojedynczym napędzie 

taśmowym (tzw. multipleksowanie) – min. 32 strumienie. Wymagane zaoferowanie 

odpowiedniej licencji. 
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• Możliwość migracji kopii danych pomiędzy różnymi typami nośników. Wymagane 

zaoferowanie odpowiedniej licencji. 

• Optymalizacja wykorzystania przestrzeni nośników poprzez możliwość usunięcia 

nieaktualnych kopii danych. Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencji. 

• Możliwość wykonywania kopii zapasowych poprzez firewall. 

• Możliwość wygenerowania nośnika z kopiami dla konkretnego klienta/serwera (de-

multipleksowania). Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencji. 

• Dostępna funkcjonalność realizacji zaawansowanego backup’u wielostopniowego typu disk-

to-disk-to-tape (D2D2T) 

• Obsługa technologii deduplikacji danych realizowanej na poziomie agentów oferowanego 

oprogramowania. Dla powyższej funkcjonalności wymagane jest, aby w procesie 

wykonywania backup’u na przestrzeń dyskową składowane były na niej wyłącznie unikalne 

bloki danych w skali całego kopiowanego środowiska danej lokalizacji. Bloki są rozumiane, 

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

każdy blok, a nie każdą daną indywidualnie, a więc w przypadku modyfikacji, np. z 

zabezpieczonego serwera pliku (rozumianego jako dana), zachowane przez system mają być 

wyłącznie te bloki, które są nowe lub uległy zmianie, zamiast całego pliku. 

• Wsparcie dla technologii Zero Downtime Backup (ZDB). Możliwość wykonania kopii 

bezpieczeństwa danych aplikacji z wykorzystaniem technologii replikacji danych 

mechanizmami macierzy dyskowej. Wymagane jest, aby oprogramowanie do wykonywania 

kopii bezpieczeństwa w pełni zarządzało całym procesem ZDB - zarządzało macierzą poprzez 

uruchomienie kopii migawkowych lub klonów, kontrolowało pracę aplikacji. 

• Możliwość zautomatyzowanego kopiowania taśm w obrębie jednej biblioteki taśmowej, jak i 

pomiędzy różnymi bibliotekami taśmowymi. Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencji. 

• Dostępny moduł zarządzania i kontroli składowania nośników usuwanych z biblioteki (z 

funkcją automatycznego transportu do portów wymiany, drukowaniem listy usuwanych 

nośników, monitorowaniem czasu retencji). 

• Definiowanie uprawnień dla poszczególnych klas użytkowników (co najmniej 3) 

korzystających z systemu backupów. 

• Możliwość definiowania różnych strategii wykonywania kopii zapasowych dla poszczególnych 

obiektów podlegających backupowi. 

• Możliwość zdefiniowania zarówno automatycznego wykonywania backupów, jak i na żądanie 

administratora. 

• Mechanizmy definiowania czasu ochrony nośników. 

• Możliwość dołączania własnych poleceń przed i po wykonaniu backupu. 

• Możliwość automatycznego generowania raportów i wysyłania poczty elektronicznej o 

wykonaniu danej sesji backupowej. 

• Możliwość odtworzenia pojedynczej skrzynki pocztowej danego użytkownika dla posiadanego 

przez Zamawiającego MS Exchange. 

• Skalowalność. Możliwość rozbudowy systemu przy minimalizacji kosztów związanych z 

zakupami dodatkowych licencji oprogramowania. 
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• Wsparcie serwisowe przez okres 12 miesięcy. Dostęp do aktualizacji oraz poprawek 

oprogramowania bez dodatkowych kosztów.  

•  Wymagane jest dostarczenie licencji pozwalających na: 

� Obsługę jednego napędu LTO przyłączonego bezpośrednio do posiadanego 

przez Zamawiającego systemu Windows 

� Wykonanie kopii bezpieczeństwa online (bez przerywania dostępu do 

aplikacji) dla jednej aplikacji wspieranych przez oprogramowanie. Licencja 

musi uwzględniać liczbę czterech procesorów zainstalowanych na serwerze, 

na którym jest zainstalowana aplikacja. 

� Wykonanie kopii bezpieczeństwa w technologii disk-to-disk-to-tape (D2D2T), 

z wykorzystaniem rozwiązania o sumarycznej pojemności 2TB emulującego 

50 napędów taśmowych. 

 

1 szt. - Serwer zabezpieczeń danych (backup server): 

  

Obudowa: Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie). 

 

Ilość i typ procesora: Minimum jeden procesor, dedykowany do pracy w serwerach, o 

wydajności nie mniejszej niż 9,500 w teście PassMark - CPU Mark 

(np. Intel Xeon E3-1240). 

 

Pamięć RAM: Minimum 8GB DDR3. 

 

Płyta główna: Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez 

producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

Sloty PCI: Minimum 2 sloty PCI Express.  

 

Dyski HDD: Minimum 4 dyski SATA o pojemności 2TB 

 

Kontroler macierzowy: Sprzętowy kontroler obsługujący RAID 0, 1 

 

Karta sieciowa: 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 z funkcją włączania serwera poprzez 

sieć LAN (Wake-on-LAN) 

 

Karta graficzna: Z wyjściem video. 

 

Porty: min. 2 porty RJ-45, min. 6 portów USB,  min. 1 port szeregowy.  

 

Napęd dysków optycznych: Możliwość instalacji wewnętrznego napędu optycznego. 

 

Zasilanie: Zasilacz o mocy maksymalnej 400W. 

 

Zarządzanie: Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania 

(konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, 

podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli 
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tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, 

restartu OS) 

 

System operacyjny: Zainstalowany System MS Windows Server 2008 R2 lub 

równoważny rozumiany przez Zamawiającego jako serwerowy 

system operacyjny spełniający następujące kryteria: 

1) zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez 

Zamawiającego oprogramowania: 

-Microsoft Exchange 2007 Standard, 

-Microsoft Lync Server 2010 Standard, 

-Microsoft SQL 2008 Standard, 

2) zapewniający pełna współprace z serwerami usług sieciowych 

działającymi w sieci Zamawiającego: 

-serwerem Active Directory MS Windows 2008, 

-serweremplików MS Windows 2008; 

 

Gwarancja i serwis: Wymagany minimum rocznyserwis gwarancyjny w miejscu instalacji 

z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. 

Producent serwera musi posiadać lokalną organizację serwisową 

dysponującą certyfikatem ISO 9001 

 

Najpóźniej w ostatnim dniu realizacji dostawy Wykonawca dostarczy warunki gwarancji oraz 

oświadczenie producenta potwierdzające pochodzenie sprzętu. 

 

 

 


