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Aktualny_Załącznik nr 1 do SIWZ/ Umowy CSIOZ/../2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa środowiska kopii zapasowych Zamawiającego, tj. 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2”. 

I. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy  

II. Zamówienie obejmuje: 

1) dostawę 2 urządzeń do backupu dyskowego z deduplikacją (zwane dalej 
„Urządzeniem”), 

2) instalację i konfigurację w poniższych lokalizacjach: 
a) COPD (Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych) – Warszawa 04-186, 

ul. Grochowska 21A, 
b) ZOPD (Zapasowym Ośrodku Przetwarzania Danych) – Warszawa 02-673, 

ul. Konstruktorska 5, 
3) wsparcie/ gwarancję. 

III. Środowisko kopii zapasowych Zamawiającego obejmuje: 

1) Biblioteki taśmowe MSL4048 oraz MSL8096, 
2) Oprogramowanie do wykonywania automatycznych kopii zapasowych HP Data 

Protector. 

IV. Wymagania minimalne 
 

Urządzenie – dwie sztuki (w poniższej tabeli znajdują się wymagania pojedynczego 
Urządzenia): 

L.p. Cecha Wymagania minimalne 

1.  Definicja 1.1. Przez Urządzenie do backupu dyskowego 
z deduplikacją danych Zamawiający rozumie 
rozwiązanie charakteryzujące się jednolitą budową 
typu „appliance” pochodzące od jednego 
producenta i realizujące wszystkie wymagane 
funkcjonalności.  

1.2. Nie dopuszcza się rozwiązania zbudowanego 
z niezależnych komponentów sprzętowo-
programowych.  

1.3. Urządzenie powinno być oficjalnie dostępne 
w ofercie producenta przed ukazaniem się 
niniejszego postępowania. 
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L.p. Cecha Wymagania minimalne 

2.  Typ obudowy 2.1. Urządzenie musi być przystosowane do montażu 
w szafie rack 19”. 

3.  Przestrzeń dyskowa 3.1. Urządzenie musi oferować pojemność minimum 
70 TB netto (nie wliczając nadmiarowości 
potrzebnej do zabezpieczenia danych np.: RAID) - 
dedykowanej do przechowywania deduplikatów 
przestrzeni użytkowej. 

4.  Bezpieczeństwo 
danych 

4.1. Dane przechowywane w obrębie podsystemu 
dyskowego Urządzenia muszą być chronione za 
pomocą technologii RAID 6. 

4.2. Wymagany dysk typu Hot-Spare dla każdej 
skonfigurowanej grupy RAID’owej, przy czym grup 
RAID’owych nie może być mniej niż 2. 

4.3. Wymaga się, aby Urządzenie weryfikowało 
poprawność zapisu wszystkich zabezpieczanych 
danych. 

4.4. Ze względów bezpieczeństwa Urządzenie powinno 
zabezpieczać dane przed możliwością nadpisania, 
dane przeterminowane powinny być usuwane 
jedynie w procesie czyszczenia. 

5.  Konfiguracja wysoko 
dostępna 

5.1. Wszystkie elementy z wyjątkiem kontrolera 
w zaoferowanym Urządzeniu muszą być 
zduplikowane.  

5.2. Dodatkowo zaoferowany model urządzenia 
deduplikacyjnego musi umożliwiać rozbudowę do 
konfiguracji wysoko dostępnej (HA), co oznacza 
możliwość rozbudowy do konfiguracji minimum 
dwu-kontrolerowej w obrębie pojedynczego 
urządzenia, współdzielącej zasoby dyskowe 
Urządzenia. 

5.3.  Konfiguracja wysoko dostępna (HA) musi 
umożliwiać automatyczny fail-over oraz 
kontynuację pracy Urządzenia z uszkodzonym 
kontrolerem.  

5.4. Wymóg konfiguracji HA nie będzie spełniony jeżeli 
producent oferowanego Urządzenia nie oferuje 
oficjalnie takiej funkcjonalności w ramach 
zaoferowanego modelu, potwierdzenie 
funkcjonalności HA powinno znaleźć potwierdzenie 
w ogólnie dostępnej specyfikacji dla oferowanego 
Urządzenia. 

5.5. W celu zabezpieczenia przed utratą danych 
spowodowaną całkowitym zniszczeniem 
Urządzenia, opisany produkt będzie pracować 
w trybie replikacji. 
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L.p. Cecha Wymagania minimalne 

6.  Możliwość rozbudowy 6.1. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę 
wewnętrznej pojemności użytkowej dla danych 
(bez deduplikacji) do co najmniej 700 TB. 

7.  Interfejsy do hostów 7.1. Urządzenie musi posiadać minimum: 
1) 8 portów Ethernet 10 Gb/s z możliwością obsługi 

każdym portem Ethernet protokołów CIFS i NFS 
oraz deduplikacji na źródle, 

2) 4 porty FC 16 Gb/s z możliwością obsługi 
każdym portem FC protokołów VTL oraz 
deduplikacji na źródle. 

7.2. Urządzenie powinno być wyposażone w licencje 
umożliwiające wykorzystanie wymaganej 
przestrzeni poprzez dowolny z w/w interfejsów. 

8.  Wydajność 8.1. Wymagana wydajność: min. 40TB/h w przypadku 
deduplikacji na źródle, 20TB/h bez deduplikacji na 
źródle – parametry wydajnościowe muszą być 
dostępne w ogólnie dostępnej specyfikacji dla 
oferowanego Urządzenia. 

8.2. Wymagana możliwość jednoczesnej obsługi min. 
200 strumieni. 

9.  Sposób udostępniania 
zasobów 

9.1. Oferowane Urządzenie musi mieć możliwość 
emulacji napędów taśmowych LTO oraz emulacji 
bibliotek taśmowych.  

9.2. Urządzenie musi umożliwiać emulację minimum 
400 napędów w emulowanej bibliotece taśmowej. 

9.3. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności 
wymagane są dodatkowe licencje, należy je 
dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia. 

10.  Deduplikacja danych 10.1. Urządzenie musi deduplikować dane inline przed 
zapisem na nośnik dyskowy.  

10.2. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać 
algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym 
bloku. Algorytm ten musi samoczynnie 
i automatycznie dopasowywać się do 
otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, 
że Urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy 
strumień danych na bloki o różnej długości. 

10.3. Proces deduplikacji musi odbywać się inline – w 
pamięci Urządzenia, przed zapisem danych na 
nośnik dyskowy. 

10.4.  Rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać 
(w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora 
na składowanie danych w postaci oryginalnej 
(niezdeduplikowanej). 

10.5. Wszystkie unikalne, zdeduplikowane bloki przed 
zapisaniem na dysk muszą być kompresowane. 
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L.p. Cecha Wymagania minimalne 

10.6. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności 
wymagane są dodatkowe licencje, należy je 
dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia. 

11.  Replikacja danych 11.1. Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do 
drugiego urządzenia.  

11.2. Replikacja musi się odbywać w trybie 
asynchronicznym. Transmitowane muszą być 
tylko te fragmenty danych (bloki), które nie 
znajdują się na docelowym urządzeniu.  

11.3. Musi istnieć możliwość ograniczenia pasma 
używanego do replikacji między dwoma 
urządzeniami. 

11.4. Zarządzanie procesem kopiowania danych oraz 
kopiami musi być możliwe z poziomu 
oprogramowania backupowego. 

11.5. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności 
wymagane są dodatkowe licencje, należy je 
dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia. 

12.  Szyfrowanie danych 12.1. Urządzenie musi mieć zaimplementowaną 
funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu 
szyfrowania danych AES-256 realizowaną na 
poziomie Urządzenia. 

12.2. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności 
wymagane są dodatkowe licencje, należy je 
dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia. 

13.  Usuwanie 
przeterminowanych 
danych 

13.1. Urządzenie musi automatycznie usuwać 
przeterminowane dane (bloki danych nienależące 
do backupów o aktualnej retencji) w procesie 
czyszczenia. 

13.2.  Proces usuwania przeterminowanych danych 
(czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy 
procesów backupu, odtwarzania oraz replikacji 
danych.  

13.3. Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu, w 
którym wykonywany jest proces usuwania 
przeterminowanych danych (czyszczenia). 

14.  Backup bezpośredni 14.1. Rozwiązanie musi umożliwiać bezpośredni 
backup systemów bazodanowych MS SQL 
(Microsoft SQL Server Management Studio) 
i Oracle (RMAN) (bez względu na rodzaj 
używanej macierzy dyskowej wykorzystywanej do 
składowania tych danych) z wykorzystaniem 
deduplikacji na źródle. 

14.2. Urządzenie musi wspierać deduplikację na źródle 
poprzez sieć FC (SAN) minimum dla 
następujących systemów operacyjnych: 
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L.p. Cecha Wymagania minimalne 

1) Windows 
2) Linux (RedHat, SUSE) 
3) HP-UX 

15.  Sposób zarządzania 15.1. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania 
poprzez interfejs graficzny dostępny 
z przeglądarki internetowej oraz poprzez linię 
komend (CLI) dostępną z poziomu SSH (Secure 
Shell). Oprogramowanie do zarządzania musi 
rezydować na oferowanym Urządzeniu 
deduplikacyjnym. 

15.2. Urządzenie musi umożliwiać ustawienie 
powiadomień administratora o problemach 
w Urządzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 

16.  Wsparcie serwisowe 16.1. Wsparcie serwisowe świadczone w miejscu 
instalacji przez okres co najmniej 36 miesięcy.  

16.2. Wsparcie obejmuje: 
a) Urządzenie (sprzęt i oprogramowanie 

wbudowane i oprogramowanie narzędziowe 
zainstalowane na sprzęcie lub niezbędne do 
jego poprawnego funkcjonowania) 

b) konfigurację. 
16.3. Tryb zgłaszania incydentów dotyczących 

Urządzenia - 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. 

16.4. Obsługa zgłoszeń w języku polskim. 
16.5. Czas reakcji na incydenty dotyczące sprzętu – 4 

godziny. 
16.6. Gwarantowany czas naprawy sprzętu: 24 godziny 

od momentu zgłoszenia. 
16.7. Jeżeli usunięcie awarii wymaga wymiany nośnika 

danych (dysk twardy) Zamawiający wymaga 
pozostawienia uszkodzonego nośnika. 

16.8. Czas reakcji na incydenty dotyczące 
oprogramowania – 2 godziny. 

16.9. Powołanie opiekuna po stronie Wykonawcy, 
którego zadaniem będzie koordynacja prac 
świadczonych na rzecz Zamawiającego.  

16.10. Dostęp do poprawek i nowych wersji 
oprogramowania. Dostawca w okresie gwarancji 
na życzenie Zamawiającego wykona instalację 
poprawek i nowych wersji oprogramowania. 

16.11. Dostęp wyznaczonych osób Zamawiającego do 
baz wiedzy producenta Urządzenia. 
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V. Wymagania opcjonalne: 

w poniższej tabeli znajdują się wymagania pojedynczego Urządzenia 

L.p. Wymagania opcjonalne 

1.  1.1. Oferowane Urządzenie będzie umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli 
umożliwiać zamrożenie obrazu danych (stanu backupów) w Urządzeniu na 
określoną chwilę.  

1.2. Oferowane Urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze 
SnapShot’u. 

1.3. Odtworzenie danych ze SnapShot’u nie może wymagać konieczności 
nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w 
normalnej pracy Urządzenia (przyjmowania/odtwarzania backupów). 

1.4. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe 
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia. 

2.  2.1. Oferowane Urządzenie będzie umożliwiać wykonywanie backupów na 
Urządzenie bezpośrednio z posiadanych przez Zamawiającego macierzy 
HPE 3PAR StoreServ 10400, z pominięciem serwerów pośredniczących w 
przesyłaniu danych. 

2.2. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe 
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia, dodatkowo 
należy dostarczyć licencje do realizacji tej funkcjonalności dla 2 macierzy - 
HPE RMC Suite for 3PAR 10xxx E-LTU. 

3.  3.1. Oferowane Urządzenie będzie umożliwiać zdefiniowanie blokady skasowania 
danych (funkcjonalność WORM).  

3.2. Blokada skasowania danych musi chronić plik w zdefiniowanym czasie przed 
usunięciem pliku, modyfikacją pliku. 

3.3. Blokada skasowania danych musi działać w dwóch trybach (do wyboru przez 
administratora): 
1) Możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych 
2) Brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych 

(COMPLIANCE) 
3.4. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe 

licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności Urządzenia. 
 

 

 

 


