
Załącznik nr 6 

Specyfikacje techniczne 

Pozycja 1-3 

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o 
komponenty 

 
Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. 
 

 procesor (Intel Xeon E5-2660) – 1 szt. 

 rozbudowa RAM do 96 GB 

 dwuportowa karta SAS 6Gbps – 2 szt. 
 
Dostarczone komponenty nie mogą w żaden sposób wpływać na warunki gwarancji serwerów. 
Dostawca powinien dostarczyć wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego montażu 

zakupionych części. 

 

Pozycja 4 

2szt.: przełącznik zarządzalny o parametrach nie gorszych niż: 

 
1. Ilość portów Gigabit (1000Mbps RJ-45): 50 
2. Ilość gniazd SFP: 2 
3. Warstwa przełączania: 2 i 3 
4. Obsługa standardów: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,  IEEE 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1ab (LLDP), STP, RSTP,  

5. Funkcje: WRR, obsługa IPv6, STP, RSTP, MSTP, TFTP, ACL, QoS,    
6. Obsługa Jumbo Frames: Tak 
7. Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000 
8. Prędkość magistrali wewnętrznej: 104Gbps 
9. Przepustowość: 77Mpps 
10. Obsługa VLANów: tak 
11. Ilość VLanów: 4000 
12. Protokoły zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,  SNMP 3, 

SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI 
13. Zarządzanie przez Web: tak 
14. Metody autentykacji: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+  



15. Pamięć RAM: 128MB 
16. Pamięć Flash: 16MB 
17. Typ obudowy/wysokość: RACK 19”/1U 
18. Zasilacz wewnętrzny 230V 
19. Znak zgodności z normą CE 
20. Gwarancja: nie krótsza niż 5 lat od wycofania urządzenia z oficjalnej sprzedaży 

 

Pozycja 5 

6szt.: przełącznik zarządzalny o parametrach nie gorszych niż: 

 
1. Ilość portów Gigabit (1000Mbps RJ-45): 26 
2. Ilość gniazd SFP: 2 
3. Warstwa przełączania: 2 i 3 
4. Obsługa standardów: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,  IEEE 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,  IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1ab (LLDP), STP, RSTP,  

5. Funkcje: WRR, obsługa IPv6, STP, RSTP, MSTP, TFTP, ACL, QoS,    
6. Obsługa Jumbo Frames: Tak 
7. Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000.  
8. Prędkość magistrali wewnętrznej: 56Gbps 
9. Przepustowość: 41Mpps 
10. Obsługa VLANów: tak 
11. Ilość VLanów: 4000 
12. Protokoły zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,  SNMP 3, 

SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI 
13. Zarządzanie przez Web: tak 
14. Metody autentykacji: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+  
15. Pamięć RAM: 128MB 
16. Pamięć Flash: 16MB 
17. Typ obudowy/wysokość: RACK 19”/1U 
18. Zasilacz wewnętrzny 230V 
19. Znak zgodności z normą CE 
20. Gwarancja: nie krótsza niż 5 lat od wycofania urządzenia z oficjalnej sprzedaży 

Pozycja 6 

10szt.: przełącznik niezarządzalny o parametrach nie gorszych niż: 

 
1. Ilość portów Gigabit (1000Mbps RJ-45): 8 
2. Warstwa przełączania: 2 
3. Obsługa standardów: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x  
4. Funkcje: auto MDI/MDI-X,    
5. Obsługa Jumbo Frames: Tak 
6. Rozmiar tablicy adresów MAC: 4000 
7. Prędkość magistrali wewnętrznej: 16Gbps 
8. Przepustowość: 11,8Mpps 



9. Gwarancja: nie krótsza niż 5 lat od wycofania urządzenia z oficjalnej sprzedaży 
 

  



Pozycja 7 

Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż: 

 
1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 12 dysków SAS o pojemności co najmniej 

300 GB oraz prędkości obrotowej 15krpm 
2. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalację co najmniej 12 dysków 3,5” 

w technologii SAS i NL SAS. Musi też istnieć możliwość zainstalowania dysków SAS z możliwością 
szyfrowania. 

3. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy, do co najmniej 192 dysków. Jeżeli jest na to 
niezbędna licencja, macierz musi być w nią wyposażona 

4. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy zarówno o dyski 2,5” o pojemności 146GB, 
300GB, 600GB, 900GB i 1TB , jak i 3,5” o pojemności 300GB, 450GB, 600GB, 2TB i 3TB. 

5. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 
6. Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty 6Gbps SAS umożliwiające 

bezpośrednie podłączenie serwerów. 
7. Macież powinna oferować możliwość podłączenia serwerów także poprzez porty 8Gbps Fibre 

Channel lub 1Gbps iSCSI. Na tym etapie inne interfejsy nie są wymagane, ale musi istnieć taka 
możliwość i być realizowana przez dodanie kart rozszerzeń. Nie może być to realizowane przez 
wymianę kontrolerów. 

8. Macierz musi być wyposażona w minimum 4GB pamięci cache przeznaczonej dla danych 
(sumarycznie dla obu kontrolerów). Dodatkowo macierz w momencie zakupu musi oferować 
pełną moc obliczeniową. Jeżeli wymagane są dodatkowe licencje, muszą zostać uwzględnione w 
ofercie. 

9. Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie 
(wymagane baterie litowo jonowe). 

10. W razie utraty zasilania dane znajdujące się w pamięci cache powinny być skopiowane do 
pamięci nieulotnej flash. 

11. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w 
pozostałych półkach dyskowych. 

12. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami 
RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID6, RAID 10. 

13. Macierz musi umożliwiać rozbudowe i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej 
półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5. 

14. Macierz musi umożliwiać rozbudowe i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 
dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na 
informacje o parzystości (np. 29D+1P).  

15. Macierz musi umożliwiać rozbudowe i stworzenie fizycznej grupy RAID-6 na co najmniej 30 
dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność dwóch dysków przeznaczona jest na 
informacje o parzystości (np. 28D+2P). 

16. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-0 / RAID-1/10 na 
wszystkich dyskach przy pełnym obłożeniu macierzy dyskami 

17. Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów >2TB. 
18. Macierz musi zapewniać możliwość sprzętowej enkrypcji danych. 
19. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 
20. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy 

dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, 
lub grupie dysków: 

a. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. 
b. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. 
c. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. 



d. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. 
e. Możliwość dynamicznej zmiany trybu replikacji pomiędzy replikacją synchroniczną a 

asynchroniczną o ile funkcjonalność jest dostępna. 
f. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy 

macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy 
g. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 

21. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze półki rozszerzeń i pojedyncze dyski fizyczne. 
22. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk 

typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania dowolnej liczby globalnych dysków typu 
Hot-Spare. 

23. Macierz musi być wyposażona w mechanizm tzw. nadalokacji (thin provisioning), który pozwala 
na tworzenie woluminów, których logiczny rozmiar jest większy niż alokowany fizycznie. 

24. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-
time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na 
wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową 
oferowaną przez macierz. Musi istnieć możliwość równoczesnego istnienia 32 takich kopii w 
systemie oraz możliwość rozbudowy do 512 kopii. 

25. Macierz musi oferować możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii 
lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na 
wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową 
oferowaną przez macierz.  

26. Macierz musi oferować możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania zdalnej kopii 
danych na inną macierz tego samego typu w oparciu o protokół Fibre Channel lub IP. 

27. Macierz dyskowa musi oferować możliwość rozbudowy o obsługę następujących systemów 
operacyjnych: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2008, RedHat, SUSE, VMware ESX 
3.5 i VMware VSphere 4.0, IBM AIX/VIOS, HP-UX, Microsoft Cluster Service OS Base, Microsoft 
Windows Failover Clustering OS Base i Hewlett Packard Service Guide Manager. 

28. Macierz musi pozwalać (oferować w momencie zakupu) na stworzenie 128 storage partycji.  
29. Macierz powinna umożliwiać utworzenie, co najmniej 256 niezależnych wolumenów logicznych. 
30. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na 

oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla 
wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez 
dodatkowej opłaty. 

31. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także 
powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia 
dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 

32. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze 
i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na 
funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy 
macierzy. 

33. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. 
Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego 
wydajności lub utraty danych. 

34. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. 
35. Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”. Obudowa z 

kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U. 
36. Na macierz dyskową Oferent musi udzielić 5 lat gwarancji, zgłaszanie usterek w trybie 24h/7dni 

oraz czasem reakcji 4h. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejs 
graficzny oraz CLI (command-line interface) wraz z 5 letnim wsparciem technicznym w cenie 
macierzy. Wsparcie musi być świadczone przez producenta macierzy. 

37. Producent macierzy musi posiadać lokalną organizacje serwisowa dysponująca certyfikatem ISO 
9001:2000 



38. Dostawca powinien dostarczyć wszystkie niezbędne części i kable niezbędne do podłączenia 
macierzy do serwerów wymienionych w Pozycji 1. 

 
 
 
Wszystkie dostarczane produkty muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego 

producenta i być fabrycznie nowe. Urządzenia powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 
miesięcy od daty dostarczenia sprzętu. W momencie dostawy wymagane jest dostarczenie 
wystawionego przez producenta oświadczenia potwierdzającego ten fakt. 

 


