
Załącznik nr 4.1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Dostawa i podłączenie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

fabrycznie nowych urządzeń  oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania rozbudowujących 

posiadany przez zamawiającego system kopii bezpieczeństwa,  które zostały ściśle określone  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotowa rozbudowa polega na dostawie i wdrożeniu w ramach systemu kopii 

bezpieczeństwa biblioteki taśmowej, dodatkowych półek macierzy wraz z dyskami, dodatkowych 

licencji na backup danych oraz zwiększenie funkcjonalności systemu kopii bezpieczeństwa o 

archiwizacje poczty Exchange. 

 

L.p. OPIS 

1.  Biblioteka taśmowa 

2.  Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopi bezpieczeństwa przez 

rozbudowę macierzy  o dodatkowe półki wraz z dyskami 

3.  Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa o archiwizacje 

poczty Exchange 

4. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego Systemu kopii bezpieczeństwa poprzez zakup 

dodatkowych licencji na backup zasobów plikowych 

 

  



1. Biblioteka taśmowa 

 

Rodzaj  Urządzenie fizyczne 

Liczba urządzeń 1 szt. 

Liczba portów Co najmniej jeden interfejs Ethernet służący do monitorowania 
i zarządzania, interfejs SAS 6 GB służący do podłączenia 
biblioteki z serwerem 

Obudowa  Typu rack, wysokość maksymalna 6U 
Urządzenie musi być dostarczone z pełnym zestawem 
elementów służących do montażu w szafie rack 19”. Zestaw 
montażowy musi być dedykowany dla oferowanego urządzenia. 

Zasilacze Minimum 2  

Napędy taśmowe Biblioteka musi umożliwiać zainstalowanie minimum 4 
napędów taśmowych w technologii LTO7. Biblioteka musi mieć 
zainstalowane minimum 2 napędy LTO7 z interfejsem SAS. 
Możliwość instalacji 2 kolejnych napędów w tej samej 
technologii. 

Taśmy Biblioteka musi być wyposażona w 40 taśm w technologii LTO7 
wraz z kodami kreskowymi w nomenklaturze UMWW00L7-
UMWW39L7, 2 taśmy czyszczące obsługujące zainstalowane 
napędy 

Sloty na taśmy Musi obsługiwać minimum 48 slotów na taśmy, w tym 
minimum 3 sloty wymiany i sloty na taśmy czyszczące. 

Okablowanie Wszelkie niezbędne okablowanie zarówno zasilające jak i do 
podłączenia napędów do serwerów, 

Zgodność z oprogramowaniem Biblioteka musi znajdować się na liście zgodności z 
oprogramowaniem commvault simpana 11 

Licencja  W ramach zamówienia wykonawca dostarczy wszelkie licencje 
konieczne do wykorzystania pełnej biblioteki i wszystkich 
możliwych do zainstalowania napędów taśmowych.  

Inne Biblioteka musi posiadać robota wyposażonego w czytnik 
kodów kreskowych 

 

  



2. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa przez 

rozbudowę macierzy  o dodatkowe półki wraz z dyskami. 

 

Specyfikacja techniczna i ilościowa przedmiotu zamówienia 

 

1. Dostawy sprzętu wymagania ogólne. 
 

1.1 Dostarczane urządzenie i jego komponenty muszą być fabrycznie nowe, fabrycznie 
zapakowane przez producenta oraz nie używane wcześniej w innych projektach. Dostarczany 
sprzęt musi być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym producenta. Nie dopuszcza się dostaw sprzętu typu „refublished”. 

1.2 Przeznaczeniem oferowanego sprzętu musi być rynek polski. Zamawiający zastrzega 
możliwość weryfikacji legalności kanału dostawy u polskiego przedstawiciela producenta oraz 
że w przypadku braku legalności kanału sprzęt nie zostanie odebrany. 

1.3 Urządzenie i jego komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

1.4 W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanej usługi dostawy oraz serwisu 
gwarancyjnego opartego o świadczenia producenta, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
posiadał status partnerski producenta oferowanej macierzy dyskowej. Aktualny 
potwierdzony status partnerski Wykonawca musi dołączyć do oferty. 

1.5 Instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu przez certyfikowanego inżyniera rozwiązań 
macierzowych firmy Hitachi Data Systems.  

2. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych Hitachi Data Systems. 
 

a) Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Hitachi Data Systems Virtual 
Storage Platform G200 o numerze seryjnym 490163 o następujące elementy. 
 

Lp. Produkt, parametr lub warunek Opis wymagań minimalnych 

1. Dyski w macierzy 
Dyski typu SAS 10K RPM HDD SFF 2.5” o pojemności 

minimum 1.8 TB – 48 sztuk. 

2. Półki dyskowe 

Zamawiający wymaga dostarczenia półek dyskowych 

umożliwiających instalację zakupionych dysków typ 

SAS - 2 sztuki. 

Półki dyskowe muszą być dostarczone z wymaganymi 

komponentami do ich podłączenia do 

rozbudowywanej macierzy tj. kable połączeniowe, 

kable zasilające, szyny montażowe, maskownice 

przednie. 

3. Gwarancja 
Oferowane podzespoły muszą być objęte gwarancją 

producenta zgodną z okresem gwarancji 

rozbudowywanej macierzy do minimum  04.10.2021.  

 
  



b) Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Hitachi Data Systems Virtual 
Storage Platform G200 o numerze seryjnym 490185 o następujące elementy. 

Lp. Produkt, parametr lub warunek Opis wymagań minimalnych 

1. Dyski w macierzy 
Dyski typu SAS 10K RPM HDD SFF 2.5” o pojemności 

minimum 1.8 TB – 48 sztuk. 

2. Półki dyskowe 

Zamawiający wymaga dostarczenia półek dyskowych 

umożliwiających instalację zakupionych dysków typ 

SAS - 2 sztuki. 

Półki dyskowe muszą być dostarczone z wymaganymi 

komponentami do ich podłączenia do 

rozbudowywanej macierzy tj. kable połączeniowe, 

kable zasilające, szyny montażowe, maskownice 

przednie. 

3. Gwarancja 
Oferowane podzespoły muszą być objęte gwarancją 

producenta zgodną z okresem gwarancji 

rozbudowywanej macierzy do minimum 04.10.2021.  

 

Obie macierze znajdują się w siedzibach zamawiającego na terenie miasta Poznania. 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje lub 

będzie dysponował co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia. 

 

Inżynier ds. macierzy dyskowych Hitachi Data Systems: minimum jedna osoba posiadająca 

doświadczenie we wdrażaniu macierzy dyskowych Hitachi Data Systems potwierdzona certyfikatem 

Hitachi Data Systems Qualified Professional - VSP G200 to VSP G800 storage installation. 

 

  



3. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa o archiwizacje 

poczty Exchange 

Uwaga: Pojęcie system wskazuje na rozwiązanie zabezpieczające dane stanowiące jedno, spójne 

rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli. System musi oferować jedną wspólną bazę 

deduplikacyjną dla składowania dowolnych danych czy to z backupu czy archiwizacji, komponenty 

składujące dane (Media Agent) muszą być wspólne dla obu operacji: backup i archiwizacja. Obecnie 

Zamawiający użytkuje oprogramowanie firmy Commvault w wersji  11 SP 8. 

 

Archiwizacja poczty Exchange – Zamawiający rozumie jako proces przenoszenia danych pocztowych 

(maili) z skrzynek pocztowych użytkowników do archiwum na bazie kryteriów które mogą być 

zdefiniowane przez Zamawiającego. W miejsce przeniesionych maili system tworzy opcjonalnie 

skróty zawierające treść maila i linka do załączników. Dostęp do danych dla użytkownika poczty 

odbywa się poprzez otwarcie skrótu. Szczegółowe wymogi dla archiwizacji poczty Zamawiający 

definiuje poniżej. 

 

Dodatkowe wymogi dla archiwizacji 

 

1. Oprogramowanie musi wspierać archiwizację zgodnych z wyznaczonymi kryteriami danych z 

systemów produkcyjnych na inne tańsze pamięci masowe.  Mechanizm ten pozwoli na 

zmniejszenie ilości danych na systemach produkcyjnych.  

2. Oprogramowanie musi wspierać proces archiwizacji bezpośrednio na taśmy. 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać deduplikację danych archiwizowanych na poziomie 

bloków w celu redukcji ilości przestrzeni na dyskach fizycznych. Oprogramowanie musi 

umożliwiać globalną deduplikację dla archiwizacji i kopii zapasowych w celu minimalizowania 

zużycia pamięci masowej. 

4. Deduplikacja danych archiwizowanych musi odbywać się online blokowo a blok (segment) 

nie może być większy niż 128 KB 

5. Oprogramowanie musi zapewniać przezroczysty dostęp użytkowników do  danych 

archiwalnych poprzez mechanizm skrótów 

6. Oprogramowanie musi umożliwiać administratorowi definiowanie wielu grup użytkowników 

z określonymi uprawnieniami wyszukiwania dla różnych poziomów dostępów (administrator, 

szef bezpieczeństwa informacji, użytkownik). 

7. Oprogramowanie musi zapewnić opcję umożliwiającą weryfikację danych w celu 

zapewnienia, że dane są archiwizowane w sposób spójny i jest możliwe ich odzyskanie.  

8. Proponowane rozwiązanie  musi umożliwiać zamianę wiadomości (wraz z załącznikami) na 

znaczniki (skróty) lub usuwanie wiadomości (wraz z załącznikami) po zarchiwizowaniu. 

9. Dla archiwizacji MS Exchange, oprogramowanie musi: 

 Automatycznie archiwizować wiadomości spełniające określone kryteria, i zamieniać 

je na znaczniki (skróty) zawierające informacje do odtworzenia lub usunięcia 

wiadomości po procesie archiwizacji. W celu odtworzenia oryginalnej wiadomości 

użytkownicy mogą dwukrotnie kliknąć znacznik (skrót) w Outlook’u lub Outlook Web 



Access (OWA). Użytkownicy mogą dodatkowo uzyskać dostęp do archiwum poprzez 

WebConsolę lub Outlook Plug in.  

 Wspierać następujące typy danych: 

i. skrzynki pocztowe (wszystkie wiadomości) 

ii. wiadomości w wybranym folderze 

iii. pliki PST  

iv. wiadomości pocztowe tylko z załącznikami  

 Zapewniać Add-in dla użytkowników Outlook’a w celu wykonywania następujących 

operacji: 

i. Odczyt zarchiwizowanych danych poprzez otwarcie skrótu. 

ii. Przeglądanie i wyszukiwanie zarchiwizowanych danych. 

 Umożliwiać archiwizację dziennika wiadomości w celu zgodności z przepisami 

(compliance) – jako opcja do rozbudowy w przyszłości. 

 Wspierać następujące kryteria archiwizacji: 

i. Wiek wiadomości (w dniach) 

ii. Rozmiar wiadomości (w KB)  

iii. Poziom wykorzystania przestrzeni dyskowej 

iv. Limity wielkości skrzynki (Górne i Dolne Limity) 

v. Filtry załączników 

 Umożliwiać pełnokontekstowe indeksowania treści danych podlegających 

archiwizacji, indeksacja musi odbywać się dla danych znajdujących się już w systemie 

 Umożliwiać przeprowadzanie wielu wyszukiwań (eDiscovery) i zbierać wszystkie 

wyniki w jednej lokalizacji – jako opcja do przyszłej rozbudowy. 

10. Oprogramowanie musi umożliwiać użytkownikom znajdowanie i odzyskiwanie wiadomości z 

archiwum poprzez interfejs dostępny przez stronę www.  

11. Oprogramowanie musi umożliwiać użytkownikom znajdowanie/wyszukiwanie oraz 

odtwarzanie poprzez Outlook Plug In. 

12. Musi istnieć możliwość dostępu do archiwum także w trybie offline dla użytkownika Outlook 

13. Musi istnieć możliwość dostępu do archiwum mailowego poprzez urządzenia mobilne za 

pomocą protokołu IMAP 

14. System musi mieć możliwość rozbudowy o aplikacje Compliance Search z funkcjonalnością 

Legal Hold – Zamawiający nie oczekuje zaoferowania tej funkcjonalności, chce mieć 

możliwość rozbudowy w przyszłości 

 

  



Wykaz wymaganych licencji 

 

1. W ramach projektu należy dostarczyć licencje na: 

 Archiwizacje 1300.  skrzynek MS Exchange 2016 z funkcjonalnością archiwizacji 

dziennika wiadomości (journaling) i pełnokontekstowym indeksowaniem 

2. Do dostarczonych licencji jest wymagane 48 miesięczne wparcie producenta  zapewniające 

wsparcie techniczne w trybie dni roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych 

poprawek i uaktualnień. 

 

Zakres prac wdrożeniowych 

 

W ramach oferty należy zawrzeć prace wdrożeniowe w zakresie: 

a. Stworzenie Projektu Technicznego rozbudowy środowiska 

b. Wdrożenie potrzebnych komponentów architektury w  centrach przetwarzania 

danych 

c. Uruchomienie pełno kontekstowej indeksacji wiadomości pocztowych 

d. Uruchomienie archiwizacji skrzynek pocztowych w środowisku Exchange 

e. Instalację i konfigurację rozszerzenia (plug-in) do MS Outlook (10 wskazanych) 

f. Uruchomienie dostępu do archiwum poprzez WebConsolę 

g. Uruchomienie dostępu do archiwum poprzez OWA 

h. Zmigrowanie plików pst dla Archiwum poczty każdego użytkownika (dla ustalonych 

10 Użytkowników) 

i. Opracowanie dokumentacji zawierającej 

i. Procedury instalacyjne komponentów 

ii. Procedury DR dla komponentów 

iii. Zmiany konfiguracyjne w stosunku do Projektu Technicznego 

iv. Procedury eksploatacyjne dla administratorów 

v. Procedury migracji plików PST 

j. Na podstawie dokumentacji zaprojektowanej w punkcie j. pracownicy wydziału 

Informatyki wykonają pozostała migracje plików pst należących do pracowników 

biurowych urzędu. 

k. Wsparcie powdrożeniowe (w ilości 10 godzin miesięcznie przez okres minimum 1 

roku) – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia polegającego 

na świadczeniu pomocy przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu 

konfiguracji i obsługi bieżącej. Wsparcie powdrożeniowe musi być świadczone w 

języku polskim. Zamawiający dopuszcza wsparcie w formie bezpośredniej wizyty w 

siedzibie Zamawiającego, telefonicznej, e-mail, oraz kontrolowanego zdalnego 

dostępu.  

O wyborze formy świadczenia wsparcia decyduje Zamawiający po konsultacji 

z Wykonawcą. Czas reakcji na telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie 

zapotrzebowania wsparcia posprzedażowego wynosi nie więcej niż 48 godzin. 

 

  



4. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa poprzez zakup 

dodatkowych licencji na backup zasobów plikowych. 

 

 

Ze względu na posiadany model licencyjny Zamawiający wymaga zaoferowania 15TB licencji 

Data Protection Foundation (DPF) wraz z minimum 48 miesięcznym wsparciem producenta 

pozwalającym na bezpłatną aktualizację oprogramowania. 

 


