
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup oprogramowania do wykonywania kopii 
zapasowych wirtualnych maszyn” dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława 
Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu zamówienia w terminie 30 Dni roboczych od dnia 
podpisania Umowy.  

2. Zakres zamówienia: 

Zakres prac związanych z realizacja zamówienia obejmuje w szczególności: 

a. Dostawę licencji, 

b. Przygotowanie i dostawę harmonogramu prac wdrożeniowych, 

c. Instalację, konfigurację oraz wdrożenie przedmiotu zamówienia, 

d. Przeprowadzenie warsztatów na wdrożonym przedmiocie zamówienia dla wybranych pracowników 

Zamawiającego,  

e. Dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji powdrożeniowej przedmiotu zamówienia, 

 
3. Minimalne wymagania techniczne: 

a. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie obrazów całych maszyn wirtualnych, 

b. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać odzyskiwanie całych obrazów maszyn wirtualnych z 

utworzonych kopii zapasowych, 

c. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać współpracę z hostami ESX i ESXi w wersji od 4.0 do 5.5 

zarządzanymi przez VMware vCenter jak i hostami niezarządzanymi (samodzielnymi), 

d. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać współpracę z platformą wirtualizacyjną Hyper-v w min. 

wersji 2008 R2/2012, 

e. Dostarczone oprogramowanie nie może instalować żadnych dodatkowych komponentów w 

archiwizowanych maszynach wirtualnych (system bez agentowy), 

f. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji min na: Windows Serwer 2008 R2/ 

Windows Server 2012. 

g. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych systemów 

operacyjnych wspieranych przez platformę VMware oraz Hyper-v. 

h. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu 

plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, 

BSD, Mac, Windows. 

i. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia pełnej kopii całych maszyn na 

środowisku VMware, Hyper-v oraz tworzenia kopii przyrostowej, 

j. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia kopii zapasowych uruchomionych 

maszyn na środowisku VMware oraz Hyper-v, 

k. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość natychmiastowego odzyskiwania wirtualnej 

maszyny i jej uruchomienie bez kopiowania na zasoby dyskowe, podłączone do hostów ESX i Hyper-v 

(Wbudowana funkcjonalność nfs serwer), 

l. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać równoczesne przetwarzanie wielu maszyn 

wirtualnych,  

m. Dostarczone oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji 

archiwum, w celu redukcji zajmowanej przestrzeni dyskowej,  

n. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość archiwizacji na napędach taśmowych,  



 

 

o. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość sprawdzenia poprawności wykonania kopi 

zapasowej, poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w 

środowisku VMware/Hyper-v, 

p. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyn 

przywracanych w środowiskach, 

q. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać zapisanie konfiguracji całej instalacji w celu 

przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu,  

r. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania obiektów Active Directory na 

poziomie użytkowników, grup, komputerów oraz kontenerów bezpośrednio z pliku utworzonej kopii 

zapasowej, 

s. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość bez agentowego tworzenia kopii zapasowych baz 

danych Microsoft SQL, 

t. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania obiektów z systemu MS Sharepoint 

2010/2013 bezpośrednio z pliku utworzonej kopii zapasowej bez potrzeby jej uruchamiania, 

u. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać przywracanie elementów programu MS Exchange 

2013 bezpośrednio z pliku utworzonej kopii zapasowej bez potrzeby jej uruchamiania. 

v. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać przeglądanie skrzynek pocztowych zawartych w 

kopiach zapasowych zasobów serwera pocztowego oraz możliwość przywracania poszczególnych 

elementów z kopii zapasowej do skrzynki pocztowej konkretnego użytkownika, 

w. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego sprawdzania 

poprawności wykonanych kopii zapasowych, 

x. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę umożliwiająca podgląd dla 

podłączonych wszystkich elementów infrastruktury wirtualnej (VMware, Hyper-v), oraz możliwość 

wykonywania oraz weryfikowania poprawności wykonywanych kopii zapasowych z jednego miejsca, 

y. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać moduł raportowania.  

 
4. Wymagania dotyczące warsztatów: 

a. Wykonawca musi przygotować i przeprowadzić minimum 2 dniowe warsztaty w wymiarze minimum 8 

godzin dla 4 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, 

b. Wykonawca przeprowadzi warsztaty w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 Dni roboczych od 

dnia podpisania Umowy, 

c. Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w języku polskim, zawierające 

co najmniej szczegółowo opisane wszystkie etapy warsztatów i wykonywane w trakcie jego trwania 

czynności i zadania.  

d. Zakres warsztatów będzie obejmował min.:  

i. instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania,  

ii. wykonywanie oraz odtwarzanie pełnych kopii zapasowych, wykonywanie inkrementacyjnych 

kopii zapasowych, 

iii. odzyskiwanie wirtualnych maszyn, pojedynczych plików systemu Linux/Windows, obiektów 

baz danych, Active Directory oraz MS Exchange, 

iv. odtwarzanie środowiska wirtualnego, 

v. monitorowanie poprawności wykonywanych kopii zapasowych,  

 
5. Wymagania licencyjne : 

a. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na 80 procesorów. 

b. Zamawiający wymaga, aby dostarczona licencja oraz funkcjonalność rozwiązania nadane były 

bezterminowo. 

c. Zamawiający wymaga aktualizacji rozwiązania do najnowszej wersji przez czas trwania gwarancji. 

 



 

 

6. Wymagania formalne i warunki gwarancji wdrożonego oprogramowania: 

a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przez okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia 

podpisania Protokołu odbioru.  

b. Oferowane przez Wykonawcę i dostarczone licencje, muszą umożliwiać korzystanie z aktualnie 

dostępnej najnowszej wersji oprogramowania.  

c. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia (instalacji i konfiguracji) oprogramowania, do którego 

Zamawiający nabył prawa na podstawie dostarczonych licencji, w terminie 30 Dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po przeprowadzeniu wdrożenia 

(instalacji i konfiguracji) Wykonawca dostarczy Dokumentację powdrożeniową w 2 kopiach w języku 

polskim. 

 
7. Dodatkowe informacje: 

a. Wykonawca dostarczy oprogramowanie oraz harmonogram prac wdrożeniowych do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt w Dniu roboczym w godzinach 9:00 – 16:00 w terminie 10 Dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

b. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy oprogramowania oraz harmonogramu 

prac wdrożeniowych co najmniej na  3 Dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

c. Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego oprogramowania, z którego 

zostanie sporządzony Protokół przekazania.  

d. Prace związane z wdrożeniem systemu będą wykonywane w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego w Dni robocze w godz. 9:00 – 16:00 zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac 

wdrożeniowych. 

e. Po instalacji, wdrożeniu oraz przeprowadzeniu warsztatów konfiguracyjnych zostanie dokonany 

protokół odbioru, który będzie wyznaczał dzień rozpoczęcia gwarancji.  

8. Harmonogram działań: 

Podpisanie Umowy ---------- 

Dostarczenie licencji przez Wykonawcę Maksymalnie 10 Dni roboczych od dnia podpisania 
Umowy 

Podpisanie ilościowo-technicznego odbioru dostawy W dniu dostarczenia licencji przez Wykonawcę. 

 Dostarczenie harmonogramu prac wdrożeniowych 

Instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie przedmiotu 
Zamówienia  

 

 

Maksymalnie do 30 Dni roboczych od dnia podpisania 
Umowy. 

Przeprowadzenie warsztatów konfiguracyjnych 

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej 

Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania zgodnie z 
OPZ przy udziale Wykonawcy 

Zamawiający zastrzega sobie 3 Dni robocze  na 
weryfikacje i odbiór przedmiotu Umowy. 

 

 


