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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓW IENIA 

1. Odnowienie licencji Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Availability Suite Enterprise 
(V-VASENT-VS-P01AR-00) dla 10 procesorów na okres 1 roku (1 komplet), od dnia 
uruchomienia licencji, z uwzględnieniem, iż data w której zakończyło się wsparcie (support 
expiration date) to  07.12.2020 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci wymiany oprogramowania, ale proponowane 
oprogramowanie musi spełniać warunki równoważności oraz Wykonawca na własny koszty dokona 
konwersji wszystkich już posiadanych kopi w dotychczasowym systemie Zamawiającego, tak by zapewnić 
poprawne działanie odtworzonych systemów. Wykonawca zapewni na własny koszt przeszkolenie oraz 
pomoc techniczną zaproponowanego rozwiązania. 

Warunki równoważności - minimalne wymagania: 

1. Oprogramowanie musi posiadać funkcje monitorujące i raportujące środowisko wirtualne bez 
potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich. 

2. Wraz z oprogramowaniem i licencjami Wykonawca dostarczy roczne wsparcie producenta: 

 aktualizacje bazy informacji dotyczących oprogramowania do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa oraz monitorowania i raportowania środowiska do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa i środowiska wirtualnego; 

 dostęp do najnowszych wersji dostarczonego oprogramowania oraz wszelkich poprawek  
i aktualizacji; 

 dostęp do bazy wiedzy. 
3. System musi być licencjonowany w modelu „ per-CPU”. 
4. System nie może wymagać instalacji klientów na backupowanych maszynach wirtualnych. 
5. System musi wspierać backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych maszynach z 

rodziny Microsoft Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 2016. 
6. System musi mieć możliwość odzyskiwania całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym 

hoście. 
7. System musi umożliwiać szybkie przywracanie usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej 

bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w zwykłej pamięci masowej. 
8. System musi mieć możliwość odzyskiwania poszczególnych plików maszyny wirtualnej i jej dysków 

wirtualnych. 
9. System musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: 

 Linux (ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs) 

 BSD (UFS, UFS2) 

 Solaris (ZFS) 

 Mac (HFS, HFS+) 

 Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS) 
10. System musi oferować portal samoobsługowy, który będzie umożliwiał administratorom systemu 

backupu przywracanie maszyn wirtualnych oraz baz danych Microsoft SQL. 
11. System musi umożliwiać indeksowanie plików zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z 

systemem operacyjnym Windows i Linux w celu szybkiego ich przeszukiwania. 
12. System musi korzystać z mechanizmów VSS (Windows Volume Shadow Copy) wbudowanych 

w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows. 
13. System musi mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji 

zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej. 
14. System musi umożliwiać szybkie tworzenie przyrostowych kopii zapasowych poszczególnych 

maszyn w ramach istniejącego zadania backupu. 
15. System musi zapewnić możliwość sprawdzenia poprawności wykonania archiwum poprzez 

odtworzenie maszyny wirtualnej w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku 
wirtualnym. 

16. System musi umożliwiać tworzenie pełnej kopii syntetycznej, eliminując konieczność okresowego 
tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego. 



17. System musi umożliwiać automatyczne kopiowanie wszystkich lub wybranych kopii zapasowych 
maszyn wirtualnych do wybranej awaryjnej pamięci masowej. System musi także dawać możliwość 
sprawdzania poprawności i korygowania zapewniające dostępność oraz niezawodność 
dodatkowych kopii zapasowych. 

18. System musi umożliwiać przechowywanie każdej maszyny wirtualnej w osobnym pliku kopii 
zapasowej. 

19. System 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. 

20. System musi mieć wbudowaną możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami 
systemu wirtualizacji oraz w tym możliwość replikacji ciągłej. 

21. System musi umożliwiać tworzenie różnych opcji kopii zapasowych, jak np. tworzenie kopii 
zapasowych bezpośrednio przez sieć SAN, przez sieć lokalną lub przez mechanizmy I/O 
hypervisora. 

22. System musi mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania serwerami 
archiwizującymi oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowisk wirtualnego. 

23. Dostęp do konsoli zarządzającej musi być realizowany przez przeglądarkę WWW. 
24. System musi mieć wbudowany mechanizm informowania o pomyślnym lub niepomyślnym 

zakończeniu procesu archiwizacji poprzez email, zapis do Event Log’u Windows lub wysłanie 
komunikatu SNMP. 

25. System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych 
wirtualnych maszyn. 

26. System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy 
pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel. 

27. Dane przesyłane podczas monitoringu powinny być zaszyfrowane i przesyłane przy pomocy 
protokołu HTTPS. 

28. System musi umożliwiać planowanie wydajności (tzw. capacity planning). 
29. System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia 

własnych alarmów i zdarzeń przez administratora. 
30. Silnik raportowania musi zapewniać bezpieczny dostęp do raportów dla wielu użytkowników z 

uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji. 
31. System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) 

bezpośrednio z narzędzia monitorującego. 
32. System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości 

zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji 
odzyskiwalności maszyn wirtualnych. 

33. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich 
do odbiorców w określonych przez administratora interwałach. 

34. System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji 
monitorowanych systemów. 

35. System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z 
sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury. 

36. System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień 
nadanym użytkownikom dla platformy Vmware. 

37. System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned 
snapshots) 

2. Odnowienie licencji Vmware na okres 1 roku (1 komplet), ), od dnia uruchomienia licencji, z 
uwzględnieniem, iż data w której zakończyło się wsparcie to: 

a) Basic Support Coverage VMware vSphere 7 Standard for 4 processor (VS7-STD-G-SSS-C) – data 
w którym zakończyło się wsparcie (support expiration date) 26.12.2020 

b) Basic Support Coverage VMware vSphere 7 Standard for 6 processor (VS7-STD-G-SSS-C) – data 
w którym zakończyło się wsparcie (support expiration date) 26.12.2020 

c) Basic Support Coverage VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-
STD-G-SSS-C) – data w którym zakończyło się wsparcie (support expiration date) 26.12.2020 

Numer kontraktu: 498520513 

Dopuszcza się dostarczenie oprogramowania równoważnego o tej samej funkcjonalności umożliwiające 
uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na minimum pięciu 



dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. W tym 
przypadku migracja obecnie posiadanych pięciu serwerów fizycznych Zamawiającego, zostanie 
zrealizowana przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni na własny koszt przeszkolenie oraz pomoc 
techniczną zaproponowanego rozwiązania. 

Warunki równoważności -minimalne wymagania: 

1. Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana 
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.  

2. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na 
jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem 
konsolidacji sprzętowej. 

3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 
z możliwością dostępu do min 2 TB pamięci operacyjnej.  

4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 
do 64 procesorów wirtualnych, każda z krokiem co jeden. 

5. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez 
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.  

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

7. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1,  Solaris 
wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, 
FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware. 

8. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 
wirtualnymi i usługami.  

9. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych 
infrastruktury wirtualnej.  

10. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych 
instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich 
pracy.  

11. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów 
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  

12. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień 
z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory, które posiada 
Zamawiający.  

13. Rozwiązanie musi umożliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów 
dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. 

14. Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy 
pomiędzy serwerami fizycznymi.  

15. Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne powinny działać bez 
przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. 

16. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak, by w 
przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne 
serwery infrastruktury. 

17. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w 
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 

18. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy 
wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak, aby 
zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany.  

19. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz 
odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych 
infrastruktury wirtualnej. 

20. Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów systemów operacyjnych 
wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

 

 


