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INS/BI-31/2012 

Załącznik nr 7 do SIWZ  

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej 
poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie systemów 
serwerowych, poczty korporacyjnej, pracy grupowej, intranetu, systemu archiwizacji 
danych oraz usług szkoleniowych dla administratorów na potrzeby Instytutu Nawozów 
Sztucznych. 

 

Zakres czynności wykonawcy obejmuje następujące czynności: 
 

1. modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej zamawiającego poprzez 
wirtualizację środowiska IT, 

2. wdrożenie usługi katalogowej Active Directory lub równoważnej dla 180 
użytkowników,  

3. migrację istniejących zasobów do środowiska domenowego Windows lub 
równoważnego, 

4. wdrożenie i konfiguracja niezbędnych usług zgodnie z zasadami dobrych praktyk 
(DHCP, DNS itp.),  

5. udoskonalenie administracji i zarządzania istniejącymi zasobami IT,  

6. wdrożenie systemu nowoczesnej poczty korporacyjnej umożliwiającej pracę 
grupową, dla 180 użytkowników, 

7. wdrożenie wewnętrznego portalu wielofunkcyjnego (portal intranetowy, 
workflow, praca grupowa), 

8. wdrożenie systemu kopii zapasowych, 

9. dostawa infrastruktury sprzętowej, 

10. dostawa nośników i licencji oprogramowania. 

 

Realizacja Zamówienia 

1. Wykonawca przeprowadzi prace analityczne niezbędne do przygotowania 
projektu wdrożenia. 

2. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym projekt wdrożeniowy zgodnie 
z założeniami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
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3. Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt, nośniki, licencje oprogramowania wraz 
z wymaganymi prawem certyfikatami, dla Instytutu Nawozów Sztucznych 
w Puławach.  

4. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 
4 administratorów budowanego systemu w wymaganym zakresie, obejmujące 
minimum 40 godzin.  

5. Wykonawca obejmuje system gwarancją i powdrożeniową asystą techniczną. 

 

Informacje dodatkowe  
 

Zamawiający oświadcza, że posiada następującą infrastrukturę na potrzeby projektu: 

1. 230 komputerów stacjonarnych, w tym: 

a. 119 z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows XP, 

b. 43 z zainstalowanym MS Windows Vista, 

c. 54 z zainstalowanym MS Windows 7, 

2. 14 z systemami Linux i Apple OS. 

3. Oprogramowanie biurowe wykorzystywane przez Zamawiającego to w 
większości MS Office 2007 i 2010 

Zamawiający posiada zainstalowany system MS Windows Server 2008, na którym 
uruchomiony jest serwer plików na potrzeby programu finansowo-księgowego.  

Pracownicy działu informatycznego zamawiającego przeszli szkolenia z zakresu 
administrowania i zarządzania systemem MS Windows Server 2008.  

 

Najważniejsze wymagania funkcjonalne jakie ma spełniać wdrażany 
system to: 

1. Zapewnienie ciągłości pracy Instytutu na zmodernizowanym przedmiocie 
zamówienia w dni robocze od godziny 6:00 do 17.00. 

2. Zapewnienie integracji domeny Active Directory lub równoważnej z istniejącymi 
systemami finansowo-księgowymi, kadrowymi. 

3. Możliwość automatycznej dystrybucji w domenie aktualizacji oprogramowania 
Windows.  

4. Możliwość komunikacji pocztowej pomiędzy siecią korporacyjną, a Internetem 
poprzez łącze internetowe Zamawiającego. 

5. Archiwizacja danych na serwerach, pozwalająca na ich całkowite odtworzenie 
i odzyskanie pełnych danych. 
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6. Możliwość archiwizacji wszystkich wiadomości przychodzących i wychodzących 
na oddzielnym serwerze. 

7. System pocztowy w pełni kompatybilny i dający możliwość wykorzystania pełnej 
funkcjonalności klienta pocztowego Microsoft Office Outlook w wersji co 
najmniej 2007. 

8. System pocztowy oprócz komunikacji pocztowej ma również umożliwić dostęp 
do globalnej listy adresowej, możliwość rezerwacji zasobów oraz przydzielanie 
zadań. 

9. Możliwość połączenia z dowolnym klientem pocztowym IMAP i POP3. 

10. Możliwość korzystania z systemu pocztowego poprzez przeglądarkę sieci Web 
(wewnątrz sieci korporacyjnej jak i z Internetu). 

11. Możliwość odbierania poczty, przeglądania zadań oraz dostępu do kalendarza 
z poziomu urządzeń mobilnych typu SmartPhone.  

12. Możliwość generowania bezpiecznej listy nadawców z poziomu oprogramowania 
klienckiego. 

13. Możliwość szybkiej i wygodnej publikacji treści dowolnego typu (artykułów, 
dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, itd.), bez potrzeby posiadania wiedzy 
technicznej. 

14. Możliwość tworzenia osobistych witryn internetowych przez użytkowników 
(ściśle określoną strukturę i hierarchię tych podstron). 

15. Możliwość definiowania uprawnień do sekcji, stron, repozytorium dokumentów, 
katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu dla poszczególnych 
użytkowników i grup użytkowników (np. administratorów, redaktorów, 
użytkowników serwisu). Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień 
przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, 
usuwania oraz praw dostępu dla użytkowników upoważnionych. 

16. System informowania, narzędzia do komunikacji (współdzielone kalendarze, 
umawianie spotkań, rezerwowanie zasobów firmowych, łatwe udostępnianie 
i współdzielenie plików). 

17. Korespondencja elektroniczna, repozytorium skanowanych dokumentów. 

18. Funkcjonalność definiowania procesów obiegu dokumentów przy wykorzystaniu 
prostych w obsłudze narzędzi portalu. 

19. Możliwość wirtualizacji serwerów przy pomocy systemu wirtualizacji, który 
powinien udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na budowę 
bezpiecznego i skalowalnego środowiska dla maszyn wirtualnych. 

 



 

4 

 

Szczegółowy opis niezbędnych elementów zamówienia 
 

A. Sprzęt komputerowy 
 

Sprzęt komputerowy, na którym mają być zainstalowane wdrażane systemy ma się 
składać z następujących elementów: 

 2 szt. serwer do wirtualizacji (serwer A) 

 1 szt. serwer dedykowany do archiwizacji (serwer B) 

 1 szt. macierz dyskowa 

 1 szt. biblioteka taśmowa 

 1 szt. szafa telekomunikacyjna 

 1 szt. przełącznik sieciowy zarządzalny 

 1 szt. zasilacz awaryjny UPS. 

Dostawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy do montażu oferowanego sprzętu 
i uruchomienia wdrażanego systemu. 

 

Poniżej znajdują się parametry jakie powinien spełniać oferowany sprzęt. 

A1.  Serwer A 

1. Obudowa: z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna 
wysokość 1U) 

2. Procesor:  

a. Częstotliwość taktowania: min. 2200 MHz 

b. Ilość rdzeni: 8 

c. Pamięć podręczna L3: min. 20 MB 

d. Architektura: 64-bitowa 

e. Wydajność: min. 590 wyrażonej w testach SPECint_rate2006. Wynik dostępny 
na stronie www.spec.org 

3. Liczba zainstalowanych procesorów: 1 

http://www.spec.org/
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4. Płyta główna: umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana 
i zaprojektowana przez producenta serwera 

5. Pamięć RAM: 48GB (6x8GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4) 

6. Możliwość rozbudowy pamięci RAM: do minimum 768 GB 

7. Kontroler dysków twardych: kontroler SAS RAID, pozwalający na zbudowanie 
poziomu RAID-0,1,5,6,10,50,60, cache 512MB, podtrzymanie bateryjne 

8. Dyski twarde: 2x 146 GB SAS 6Gb/s 15tys.obr./min 2,5-calowy dysk twardy 
z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot plug) 

9. Napęd dysków optycznych: napęd dysków SATA DVD +/-RW z kablem SATA 

10. Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde: minimum 4 wnęk typu hot swap 
2,5 cala 

11. Gniazda rozszerzeń: 

- min. 2 PCI Express x16 - half length, half height 

- min. 1 PCI Express x8 - half length, half height 

12. Interfejsy sieciowe: minimum 4 porty 10/100/1000  

13. Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną,  

14. Zdalne zarządzanie: dedykowana karta umożliwiająca zdalne zarządzanie 
serwerem, poprzez dedykowany port ethernetowy 

15. Procedura przewidywania awarii: obejmująca dyski, pamięć, procesory, 
zasilacze, wentylatory 

16. Zasilanie: minimum 2 zasilacze redundantne typu hot plug, maksimum 750W 
każdy 

17. Chłodzenie: Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug 

18. Porty dodatkowe: minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port 
szeregowy, 2x VGA (przedni i tylny) 

19. Wspierane systemy operacyjne:  

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1, x64 (obejmuje technologię Hyper-
V™ 2) 
Microsoft Windows® HPC Server 2008;  
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Microsoft Windows Small Business Server 2011;  
SUSE® Linux® Enterprise Server; Red Hat® Enterprise Linux;  
Opcjonalne wbudowane monitory maszyn wirtualnych: Citrix® XenServer™ 
VMware vSphere™ 

20. Gwarancja: min 36 miesięcy podstawowej gwarancji producenta, naprawa 
w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji 

A2.  Serwer B 

1. Obudowa: z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna 
wysokość 1U) 

2. Procesor:  

a. Częstotliwość taktowania: min. 3100 MHz 

b. Ilość rdzeni: 4 

c. Pamięć podręczna L3: min. 8 MB 

d. Architektura: 64-bitowa 

e. Wydajność: min. 128 wyrażonej w testach SPECint_rate2006. Wynik dostępny 
do na stronie www.spec.org 

3. Liczba zainstalowanych procesorów: 1 

4. Płyta główna: umożliwiająca instalację jednego procesora, wykonana 
i zaprojektowana przez producenta serwera 

5. Pamięć RAM: 8GB ( 2x4GB Dual Rank LV UDIMMs) 

6. Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz 

7. Możliwość rozbudowy pamięci RAM: do minimum 32 GB 

8. Ilość banków pamięci: 4 szt. 

9. Ilość wolnych banków pamięci: 2 szt. 

10. Kontroler dysków twardych: kontroler RAID, pozwalający na zbudowanie 
poziomu RAID-0, 1, 10  

11. Dyski twarde: 2 x 500GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Dysk twardy z kablem 
niezamontowany  

12. Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde: minimum 2 wnęki 3,5 cala 

13. Gniazda rozszerzeń: – min. 1 PCI Express x16 v. 2.0 

14. Napęd dysków optycznych: napęd dysków SATA DVD +/-RW z kablem SATA 

15. Interfejsy sieciowe: Minimum 2 porty 10/100/1000  

16. Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną o pamięć minimum 16MB 
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17. Procedura przewidywania awarii: obejmująca dyski, pamięć, procesory, 
zasilacze, wentylatory 

18. Zasilanie: minimum 1 zasilacz o parametrach maksimum 250W  

19. Chłodzenie: Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug 

20. Porty dodatkowe: minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port 
szeregowy, 2x VGA (przedni i tylny) 

21. Wspierane systemy operacyjne:  

Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation SP1 
Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, x86/x64 (x64 includes Hyper-V®) 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V v2)  
Microsoft® Windows® HPC Server 2008 
Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server 
Red Hat® Enterprise Linux® 

22. Gwarancja: min. 36 miesięcy podstawowej gwarancji producenta, naprawa 
w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji 

A3.  Macierz dyskowa A3.  Macierz dyskowa 

Macierz dyskowa powinna posiadać następujące parametry: 

1. Obudowa: z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna 
wysokość 2U) 

2. Liczba zainstalowanych dysków: 8 

3. Maksymalna ilość dysków: 12 

4. Typ zainstalowanych dysków: 600GB SAS 15k 3.5" HD 

5. Liczba kontrolerów: 2 kontroler pozwalające na zbudowanie poziomu RAID-0, 1, 
10, 5, 6 

6. Dyski twarde: 8x 600GB SAS 15k 3.5" HD 

7. Procedura przewidywania awarii: obejmująca dyski, pamięć, procesory, 
zasilacze, wentylatory 

8. Zasilanie: minimum 2 zasilacze typu hot plug, minimum 600W  

9. Przewód zasilający: 2 x Spare Power Cord 2F oraz zapasowy przewód zasilania 
min. 60 cm 

10. Osłona przednia: firmowa ramka producenta 

11. Szyny montażowe do stojaka: Szyny do szaf serwerowych z kwadratowymi 
otworami 
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12. Interfejsy sieciowe: Minimum 8 portów 10/100/1000 ( po 4 dla każdego 
kontrolera) 

13. Gwarancja: min. 36 miesięcy podstawowej gwarancji producenta, naprawa 
w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji 

A4. Biblioteka taśmowa 

Biblioteka taśmowa powinna posiadać następujące parametry: 

1. Obudowa: z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna 
wysokość 2U) 

2. Rodzaj napędu: min LTO-3 

3. Interface: SAS 6GB 

4. Ilość magazynków: min 2 sztuki 

5. Liczba slotów na kasety w bibliotece: min. 16 

6. Przepustowość pojedynczego napędu bez kompresji: min. 80MB/s 

7. Pojemność kasety bez kompresji: min. 400 GB 

8. Czytnik kodów kreskowych: tak 

9. Inne: Kabel SAS do złącza SAS 6Gb serwera – 2m, karta czyszcząca 

10. Gwarancja: min. 36 miesięcy podstawowej gwarancji producenta, naprawa 
w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji 

A5. Szafa telekomunikacyjna 

Szafa telekomunikacyjna powinna posiadać następujące parametry: 

1. Szerokość: 19 cali 

2. Wysokość: 42U 

3. Wysokość: 1971 mm 

4. Szerokość: 800 mm 

5. Głębokość: 800 mm 

6. Masa netto: max. 140 kg 

7. Możliwość montażu drzwi jako lewo i prawo stronnych: Tak 

8. Możliwość zdjęcia osłony bocznej i tylnej: Tak 

9. Możliwość łączenia kilku szaf bez zastosowania specjalnych łączników: TAK 

10. Inne: Dwie pary szyn montażowych (regulowanych) 
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A6. Przełącznik sieciowy zarządzalny  

Przełącznik zarządzalny gigabitowy 28-portowy nie gorszy niż CISCO Small Business 
SWITCH SG 30028 (SRW2024-K9) 

1. Obudowa: z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna 
wysokość 1U) 

2. Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3z, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3u, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D 

3. Liczba portów 1000 Mbit: 28 szt. (w tym 2xGE/miniGBIC) 

4. Rozmiar tablicy adresów MAC : 8000 

5. Algorytm przełączania: store-and-forward 

6. Prędkość magistrali wewnętrznej : 56 Gb/s 

7. Przepustowość: 41.67 mpps 

8. Bufor pamięci: 2048 KB 

9. Warstwa przełączania: 2 

10. Obsługa VLANów: tak 

11. Ilość VLANów: 256 

12. Zarządzalność : tak 

13. Instalacja w szafach 19': tak 

14. Gwarancja: min. 60 miesięcy podstawowej gwarancji producenta 

A7. Zasilacz awaryjny UPS 

1. Obudowa: z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna 
wysokość 2U) 

2. Pojemność napędu wejścia 2700 W 

3. Pojemność napędu wyjścia 3000 VA  

4. Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V 

5. Informacja o napięciu wyjściowym: Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 
napięcia wyjściowego 

6. Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu 

7. Topologia: Line Interactive 

8. Typ przebiegu: sinusoida 

9. Gniazda wyjściowe: (8 szt.)IEC 320 C13 (3 szt.)IEC Jumpers, (1 szt.)IEC 320 C19  

10. Nominalne napięcie wejściowe: 230 V 
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11. Częstotliwość na wejściu: 50 ÷ 60 Hz ± 3%  

12. Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A 

13. Technologia baterii: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 

14. Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: maks. 3 godz. 

15. Porty komunikacyjne: DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot, USB 

16. Ilość interfejsów SmartSlot: 1 

17. Słyszalny alarm: Tak  

18. Awaryjne wyłączenie zasilania Tak 

19. Wyświetlacz: co najmniej diody LED wskazujące stan obciążenia , stan prac 
z sieci, prace z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia 

20. Znamionowa energia przepięcia: 480 dżule 

21. Zakres temperatur (eksploatacja) 0 ÷ 40 ˚C  

22. Dopuszczalna wilgotność względna 0 ÷ 95 % 

23. Typowy czas zasilania nie mniej niż 3.0 minuty 

24. Typowy czas zasilania przy obciążeniu 1500W nie mniej niż 10 minut 

25. Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich 
napięć: tak 

26. Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania: tak 

27. Zdalne zarządzanie UPS-em przez sieć: tak 

28. Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy: tak 

29. Zarządzanie UPS-em przez port USB: tak 

30. Akumulatory wymienialne przez użytkownika: tak 

31. Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwiająca proaktywną 
wymianę komponentów: tak 

32. Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania: tak 

33. Dołączone oprogramowanie: Oprogramowanie producenta  

34. Gwarancja: min. 24 miesiące podstawowej gwarancji producenta 
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B. Oprogramowanie systemowe 
 

Budowany system powinien składać się z następującego oprogramowania1: 

 2 szt. Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter (1 Proc.)  

 1 szt. Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

 2 szt. Microsoft Exchange Server 2010 Standard 

 1 szt. Microsoft ForeFront TMG 2010 Standard (1 Proc.) 

 180 szt. licencji dostępowych Windows Server 2008 CAL User 

 180 szt. licencji dostępowych Windows Exchange Server 2008 CAL User 

 1 szt. Symantec Backup Exec 2010 R3 Server Suite with 3 years support 

 1 szt. Symantec Backup Exec 2010 R3 Email Application Protection Add-on Pack 
with 3 years support 

 1 szt. Symantec Backup Exec 2010 R3 Database Application Protection Pack with 
3 years support 

 lub równoważnego spełniającego następujące warunki opisane punktach B1, B2, B3, B4, 
B5, B6, B7: 

B1. Architektura  
System wirtualizacji powinien udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na budowę 
bezpiecznego i skalowalnego środowiska dla maszyn wirtualnych, w tym: 

1. Hypervisor powinien pracować na procesorach zgodnych z architekturą Intela – x64 
wyposażonych w sprzętowe wsparcie wirtualizacji: Intel-VT lub AMD-V. 

2. Hypervisor powinien być oddzielony od zarządzającego systemu operacyjnego (Parent 
partition), zminimalizowany hypervisor powinien zapewniać przynajmniej obsługę: 
a. Hypercals (API do komunikacji z maszynami wirtualnymi), 
b. zarządzanie pamięcią fizyczną 
c. zaawansowany kontroler obsługi przerwań, 
d. zarządzanie wątkami, 
e. separację partycji maszyn wirtualnych. 

3. Wszystkie zadania zarządzające mają być realizowane przez oprogramowanie pracujące 
w Parent partition, w tym: 
a. obsługa urządzeń emulowanych dla maszyn wirtualnych, takich jak: karty sieciowe, 

storage, porty szeregowe, napędy CD/DVD i FDD, 
b. obsługa urządzeń syntetycznych (do których specjalne driver’y są instalowane wewnątrz 

maszyn wirtualnych) takich jak: karty sieciowe, karty graficzne. 
4. System pracujący w Parent Partition powinien mieć interfejs użytkownika wybierany podczas 

                                                        
1
 Instytut Nawozów Sztucznych jest instytucją podlegającą Ministerstwu Gospodarki, dlatego może korzystać 

z licencji typu Government 
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instalacji na żądanie użytkownika, graficzny lub tekstowy. 
5. Hypervisor powinien umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych z systemami 

32 i 64bitowymi. 
6. Hypervisor powinien obsługiwać technologię SLAT (Second-Level Transaction Tables, czyli 

Intel EPT lub AMD NPT). 
7. Hypervisor powinien obsługiwać technologie parkowania rdzeni (Core Parking). 
8. Hypervisor powinien obsługiwać: 

a. do 64 fizycznych rdzeni na host, 
b. do 384 maszyn wirtualnych na host. 

9. Hypervisor powinien umożliwiać tworzenie wirtualnych przełączników: 
a. prywatnych, tylko do użytku maszyn wirtualnych na jednym hoście, 
b. wewnętrznych, używanych przez maszyny wirtualne na hoście z możliwością „kontaktu” 

z partycją zarządzającą, 
c. zewnętrznych – mapowanych na fizyczne interfejsy sieciowe zainstalowane w hoście. 

10. Konfiguracja kart i przełączników wirtualnych powinna umożliwiać wsparcie dla funkcji 
optymalizacyjnych, w tym: 
a. TCP Chimney, 
b. Recive-side scaling, 
c. VMQ (Virtual Machine Queue), 
d. NetDMA. 

11. Konfiguracja kart i przełączników wirtualnych powinna umożliwiać wsparcie dla budowania 
wirtualnych sieci prywatnych (VPN). 

12. Hypervisor powinien umożliwiać podłączenie do każdej maszyny wirtualnej do 
12 wirtualnych kart sieciowych, w tym co najmniej 4 z obsługą protokołu PXE (Pre-Execution 
Environment). 

13. Hypervisor powinien umożliwiać podłączanie lokalnych lub zdalnych zasobów dyskowych do 
maszyn wirtualnych, w tym: 
a. dysków wirtualnych dynamicznych (o rozmiarze zmiennym w zależności od stopnia 

wykorzystania przestrzeni – do 2TB), 
b. dysków wirtualnych stałych (o stałym rozmiarze, alokowanym podczas tworzenia dysku – 

do 2TB), 
c. dysków fizycznych (pass-through). 

14. Dyski niezależnie od typu powinny mieć możliwość podłączenia do maszyny wirtualne przy 
pomocy interfejsu IDE lub SCSI: 
a. interfejs IDE powinien mieć możliwość podłączenia 4 urządzeń, 
b. interfejs SCSI powinien mieć możliwość podłączenia do 256 urządzeń. 

15. Hypervisor powinien umożliwiać tworzenie migawek maszyn wirtualnych 
(snapshot/checkpoint), migawka powinna zawierać wszystkieinformacje (dysk, pamięć 
komputera i rejestry procesora) pozwalający na powrót stanu na chwilę migawki. 

16. Hypervisor powinien umożliwiać stworzenie do 50 migawek każdej maszyny w strukturze 
drzewiastej. 

B2. Tworzenie, konfiguracja i zarządzanie maszynami wirtualnymi 
1. Narzędzia zarządzające dostępne z poziomu partycji zarządzającej powinny być tez dostępne 

z poziomu stacji roboczej z systemie Windows XP, Vista, 7 i dawać taką samą funkcjonalność 
w zarządzaniu maszynami wirtualnymi. 

2. Narzędzia zarządzające powinny umożliwiać tworzenie i konfigurację maszyn wirtualnych, 
w dostępnych parametrach konfiguracyjnych powinny się znajdować, co najmniej: 
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a. procesory wirtualne (od 1 do 4), 
b. pamięć RAM (do 64GB), 
c. konfiguracja uruchamiania (boot sequence), 
d. kontrolery IDE, 
e. kontrolery SCSI, 
f. adaptery sieciowe, 
g. porty szeregowe, 
h. napęd FDD. 

3. Poza wymienionymi elementami konfiguracji „sprzętu” narzędzia zarządzające powinny 
umożliwiać konfigurację dodatkowych parametrów pracy maszyny wirtualnej, w tym: 
a. nazwy maszyny (niezależnie od hostname), 
b. zasobów procesora, rezerwacji od 0-100% i limitu od 0-100% 
c. lokalizacji zasobów dyskowych do przechowywania snapshot’ów (niezależnie od miejsca 

przechowywania dysków wirtualnych i konfiguracji), 
d. zachowania przy uruchomieniu hosta, 
e. opóźnienia startu maszyny (w sekundach) od momentu uruchomienia hosta, 
f. zachowania przy zamykaniu hosta. 

4. Narzędzia zarządzające powinny umożliwiać: 
a. podgląd stanu maszyny (informacje oraz podgląd konsoli lokalnej), 
b. zużycia zasobów procesora, 
c. przypisanej ilości pamięci, 
d. czasu pracy od ostatniego uruchomienia, 
e. uruchomienie lub zatrzymanie maszyny wirtualnej (power on/off), 
f. wydanie polecenia zatrzymania (guest shutdown), 
g. zapisanie stanu maszyny, 
h. pauza (chwilowe zatrzymanie), 
i. reset (hard reset), 
j. zrobienie migawki (snapshot), 
k. eksport maszyny (konfiguracji wraz z dyskami i wszystkimi snapshot’ami), 
l. import maszyny (konfiguracji wraz z dyskami i wszystkimi snapshot’ami), 
m. tworzenie i edycję wirtualnych dysków twardych. 

5. Narzędzia zarządzające powinny dawać możliwość podłączenia się do konsoli lokalnej 
maszyny wirtualnej emulując monitor, mysz, klawiaturę oraz możliwość przechwytywania 
ekrany (capture) i kopiowanie zawartości tekstowej schowka (do maszyny wirtualnej). 

B3. Tworzenie i zarządzanie systemów wysokodostępnych 
1. Platforma wirtualizacyjna (klaster) powinna umożliwiać budowanie systemów 

wysokodostępnych złożonych z 2 do 16 hostów, z możliwością obsługi do 1000 maszyn 
wirtualnych na klaster. 

2. Rozbudowa platformy o kolejne hosty powinna się odbywać bez przerywania pracy innych 
hostów i pracujących na nich maszyn wirtualnych. 

3. Platforma wysokodostępna powinna umożliwiać migrację maszyn pomiędzy hostami – 
na żądanie oraz w przypadku awarii jednego z hostów lub zasobów niezbędnych do działania 
maszyn wirtualnych (np. ścieżek dostępu do dysków, kart sieciowych, itp.). 

4. Migracja maszyn powinna być możliwa w dwóch trybach: 
a. live (bez przerywania pracy maszyny), 
b. quick (zapis stanu maszyny i przeniesienie zapisanej z krótkotrwałą przerwą w pracy). 

5. Narzędzia zarządzające powinny umożliwiać zmianę konfiguracji maszyny z normalnej 
(pracującej na jednym hoście) na wysokodostępną (z możliwością migracji w obrębie 
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wszystkich hostów). 
6. Narzędzia zarządzające powinny umożliwić konfigurację parametrów pracy maszyny 

wirtualnej w środowisku wysokodostępnym, w tym: 
a. polityki reakcji na problemy z zasobami maszyny wirtualnej: 

i. maksymalna ilość restartów, czas pomiędzy kolejnymi restartami, 
ii. czas do kolejnej serii restartów, jeśli poprzednia zakończyła się niepowodzeniem,  
iii. wymuszenie migracji na inny host przy nieudanej serii restartów zasobu, 
iv. czas pomiędzy niedostępnością zasobu a uruchomieniem procedury przenoszenia 

(fail-over); 
b. polityki migracji pomiędzy hostami: 

i. lista hostów, na które może się przenieść maszyna wirtualna (lista z priorytatami), 
ii. interwał pomiędzy zadaniami sprawdzania stanu zdrowia, 
iii. określenie ilości awarii maszyny wirtualnej w zadanym okresie czasu, powodujące 

migrację maszyny na innego hosta, 
iv. możliwości powrotu (failback) po przywróceniu hosta do normalnego działania po 

awarii, 
c. polityki wykorzystania sieci w celu migracji maszyn pomiędzy hostami: 

i. lista sieci, z których można korzystać podczas migracji (lista z priorytetami). 
7. Platforma wysokodostępna powinna umożliwiać przechowywanie wielu maszyn wirtualnych 

na jednym współdzielonym zasobie dyskowym, bez ograniczeń co do ilości maszyn 
wirtualnych, przynależnych do nich dysków wirtualnych, snapshot’ów czy struktury 
katalogów. 

8. Dyski współdzielone przez platformę wysokodostępną powinny być widoczne jako 
podkatalogi w strukturze plików systemu partycji zarządzającej, dostępne z każdego 
z hostów. 

9. Dyski współdzielone przez platformę wysokodostępną powinny mieć możliwość określania 
rozmiaru od 1MB do 256TB. 

B4. Oprogramowanie firewall 
Oprogramowanie firewall spełniające warunki: 

1. Filtrowanie ruchu internetowego na poziomie pakietów, połączeń i aplikacji. 
2. Fitlrowanie stateful inspection. 
3. Nielimitowane filtrowanie w warstwie aplikacji ruchu VPN, HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, 

H.323, RPC. 
4. Możliwość filtrowania URLi zawierających niepożądane treści. 
5. Natywna integracja z mechanizmami skanowania ruchu SMTP.  
6. Publikowanie aplikacji przy wykorzystaniu kreatorów i pozwalające na zabezpieczenie 

serwerów Web, serwerów poczty elektronicznej oraz aplikacji handlu elektronicznego przed 
atakami z zewnątrz. 

7. Ochrona udostępnianych zasobów przez protokół HTTPS (możliwość terminowania 
i skanowania filtrami aplikacyjnymi ruchu w kanale SSL). 

8. Możliwość inspekcji szyfrowanych sesji HTTPS zgodnie z ustalonymi regułami. 
9. Analizowanie ruchu zaszyfrowanego przy wykorzystaniu mostkowania SSL – SSL. 
10. Rozszerzony zakres translacji adresów (NAT) umożliwiający publikowanie serwerów poczty 

elektronicznej na bazie 1-do-1 NAT. 
11. Wsparcie dla technologii VoIP. 
12. Automatyczna translacja łączy. 
13. Wbudowany moduł wykrywania włamań. 
14. VPN gateway bez limitu połączeń VPN. Możliwość budowania tuneli VPN od klientów oraz 
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połączeń VPN site-to site a także tworzenia kwarantany VPN. 
15. Integracja z AD/LDAP i możliwość uwierzytelniania użytkowników domeny, współpraca ze 

standardami RADIUS, RADIUS OTP, SecurID. Wbudowane formularze uwierzytelniające. 
Format formularzy powinien dawać możliwość modyfikacji i graficznego dostosowania do 
wymagań firmy. 

16. Uwierzytelnianie użytkownika przed dostępem do serwerów aplikacyjnych. 
17. Wykorzystanie mechanizmu pojedynczego logowania. 
18. Możliwość delegacji poświadczeń użytkownika przy korzystaniu z chronionych zasobów. 
19. Wbudowany bufor http – Proxy. 
20. Możliwość definiowania reguł buforowania. 
21. Ochrona przed popularnymi typami ataków (co najmniej: Flood, SYN Attack, DoS http, DoS 

non-TCP, UDP flood. 
22. System monitorowania w trybie rzeczywistym z możliwością składowania logów w plikach 

testowych bądź relacyjnej bazie danych. 
23. System skanowania stron internetowych pod kątem obecności wirusów i malware. 
24. System raportowania z możliwością generowania powiadomień i ich dystrybucji. 
25. Licencjonowanie per procesor bez ograniczenia liczby użytkowników VPN. 
26. Skalowalność rozwiązania. 

B5. System poczty korporacyjnej 
Serwer obsługi poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez 
konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 

1. Funkcjonalność podstawowa: 
a. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz 

zewnętrznych. 
b. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. 
c. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, 

notatkami. 
d. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika 

końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie 
ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu 
i przypomnienia.  

e. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. 

 

2. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: 
a. Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. 

do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. 
b. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości 
c. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, 

z możliwością definiowania poziomów dostępu. 
d. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 
e. Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych 

uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, 
raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania 
alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. 

f. Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem 
statusu ich wykonania. 

g.  Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań.  
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h. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 
i. Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości 

błyskawicznych i SMS-ów. 
j. Możliwość informowania zewnętrznych partnerów biznesowych o dostępności lub 

niedostępności, co umożliwia szybkie i wygodne ustalane harmonogramu. 
k.  Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności. 
l. Widok rozmowy, który ułatwia nawigację w skrzynce odbiorczej, automatycznie 

organizując wątki wiadomości w oparciu o przebieg rozmowy między stronami. 
m. Funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach 

wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy 
adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców 
zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, 
którzy pozostawili informacje o nieobecności. 

n.  Transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie 
priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego. 

o. Możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej. 
p. Telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej – w tym poczty elektronicznej, 

kalendarza i listy kontaktów. 
q. Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia 

odbierania wiadomości e-mail bez potrzeby informatyków. 
3. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie informacją w systemie pocztowym: 

a. Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie 
pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po 
zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja. 

b. Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością 
ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. 

c. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników. 
d. Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie 

specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań – na przykład pracownikom 
odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu 
skrzynek pocztowych – bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. 

e. Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer, 
co pozwala na wydajne zarządzanie i ujawnianie prawne. 

f.  Możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości e-mail dzięki definiowanym centralnie 
zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości lub 
folderów. 

g. Możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs 
przeglądarkowy i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia 
przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez pracowników działu HR lub osoby 
odpowiedzialne za zgodność z uregulowaniami. 

h. Integracja z usługami zarządzania dostępem do treści (ADRMS) pozwalająca 
na automatyczne stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji 
(IRM) w celu ograniczenia dostępu do informacji zawartych w wiadomości i możliwości 
ich wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania. 

i. Odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez partnerów i klientów oraz 
odpowiadanie na nie – nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS.  

j. Przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi 
zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji.  

k. Możliwość korzystania z łatwego w użyciu interfejsu internetowego w celu wykonywania 
często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną. 
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4. Wsparcie dla użytkowników mobilnych: 
a. Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, 

z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej. Automatyczne 
przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności 
od stanu połączenia z serwerem. 

b. Możliwość „lekkiej” synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego 
łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.) 

c. Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy 
pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. 

d. Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną 
sieć Internet – z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego 
komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby 
zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej  

e. Umożliwienie – w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs 
przeglądarkowy – podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) 
w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej 
aplikacji klienckiej.  

f. Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explorer, 
Apple Safari i Mozilla Firefox. 

B6. Serwer wewnętrznego portalu wielofunkcyjnego (portal 
intranetowy, workflow, praca grupowa) 
Serwer wewnętrznego portalu wielofunkcyjnego (Serwer WPW) musi umożliwiać użytkownikom sieci 
intranet poprzez wbudowane mechanizmy: 

1. Publikację dokumentów i treści na witrynach. 
2. Udostępnienie formularzy elektronicznych. 
3. Tworzenie repozytoriów wzorów dokumentów. 
4. Tworzenie repozytoriów dokumentów. 
5. Wspólną, bezpieczną pracę nad dokumentami. 
6. Wersjonowanie dokumentów (dla wersji roboczych). 
7. Organizację pracy grupowej. 
8. Wyszukiwanie treści. 
9. Dostęp do danych w relacyjnych bazach danych. 
10. Analizy danych wraz z możliwością graficznej prezentacji danych.  
11. Możliwość wykorzystanie mechanizmów portalu do budowy systemu zarządzania 

e-szkoleniami (e-learning). 
12. Serwer WPW musi udostępniać możliwość zaprojektowania struktury portalu tak, by mogła 

stanowić zbiór WIELU niezależnych portali, które w zależności od nadanych uprawnień mogą 
być zarządzane niezależnie. 

13. Serwer WPW musi udostępniać mechanizmy współpracy między działami/zespołami, 
udostępnić funkcje zarządzania zawartości zaimplementować procesy przepływu 
dokumentów i spraw oraz zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji 
założonych celów i procesów.  

14. Serwer WPW musi posiadać następujące cechy dostępne bezpośrednio, jako natywne 
właściwości produktu: 
a. Interfejs użytkownika: 

i. praca z dokumentami typu xml w oparciu schematy xml przechowywane 
w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji w specyfikacji pakietu biurowego 
(otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji, mechanizmy 
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ewidencjonowania i wyewidencjonowania dokumentów, edycja metryki 
dokumentu), 

ii. praca bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego z portalowymi rejestrami 
informacji typu kalendarze oraz bazy kontaktów, 

iii. tworzenie witryn w ramach portalu bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego,  
iv. możliwość pracy off-line z plikami przechowywanymi w repozytoriach portalu we 

współpracy z aplikacjami pakietu biurowego,  
v. umożliwienie uruchomienia prezentacji stron w wersji pełnej oraz w wersji 

uproszczonej dla użytkowników urządzeń mobilnych pda, telefon komórkowy). 
b. Integracja z pozostałymi modułami rozwiązania oraz innymi systemami: 

i. wykorzystanie poczty elektronicznej do rozsyłania przez system wiadomości, 
powiadomień, alertów do użytkowników portalu w postaci maili, 

ii. możliwość wykorzystania oferowanego systemu poczty elektronicznej do 
umieszczania dokumentów w repozytoriach portalu poprzez przesyłanie ich 
w postaci załączników do maili, 

iii. integracja z systemem obsługującym serwis WWW w zakresie publikacji treści 
z repozytoriów wewnętrznych firmy na zewnętrzne strony serwisu WWW (pliki, 
strony), 

iv. pobieranie wybranych danych z usługi katalogowej w zakresie prezentacji informacji 
o pracownikach,  

v. wsparcie dla standardu wymiany danych z innymi systemami w postaci XML, 
z wykorzystaniem komunikacji poprzez XML Web Services, 

vi. mechanizm jednokrotnej identyfikacji (singie sign-on) pozwalający na autoryzację 
użytkowników portalu i dostęp do danych w innych systemach biznesowych, 
niezintegrowanych z systemem LDAP, 

vii. przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we 
wspólnym dla całego serwisu podsystemie bazodanowym. 

c. Zarządzanie treścią i wyglądem portalu powinno opierać się o narzędzia umożliwiające 
prostą i intuicyjną publikację treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez 
konieczności znajomości języka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treści: 
i. Możliwość formatowania tekstu w zakresie zmiany czcionki, rozmiaru, koloru, 

pogrubienia, wyrównania do prawej oraz lewej strony, wyśrodkowania, 
wyjustowania. 

ii. Proste osadzenie i formatowanie plików graficznych, łącz (linków) różnych typów, 
tabel, paragrafów, wypunktowań itp. w treści artykułów publikowanych w intranecie 
(stron HTML), 

iii. Spójne zarządzanie wyglądem stron intranetu, głównie pod kątem formatowania 
tekstu: możliwość globalnego zdefiniowania krojów tekstu, które mogą być 
wykorzystywane przez edytorów treści, możliwość wklejania treści przy publikacji 
stron intranetu z plików tekstowych lub edytorów tekstu (np. MS Word) 
z zachowaniem lub z usunięciem formatowania oryginalnego. 

iv. Zarządzanie galeriami zasobów elektronicznych (pliki graficzne, filmy video, 
dokumenty), wykorzystywanymi przy tworzeniu stron intranetu i przechowywanymi 
w intranetowym repozytorium treści. Możliwość współdzielenia tych zasobów na 
potrzeby stron umiejscowionych w różnych obszarach portalu intranetowego. 
Podstawowe funkcjonalności związane z wersjonowaniem i wyszukiwaniem tych 
zasobów. 

v. Definiowanie szablonów dla układów stron (tzw. layout”ów), określających ogólny 
układ stron intranetu oraz elementy wspólne dla stron opartych na tym samym 
szablonie. Możliwość stworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych układów 
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stron w zależności od potrzeb funkcjonalnych w różnych częściach intranetu. 
Możliwość generalnej zmiany wyglądu utworzonych już stron poprzez modyfikację 
szablonu, na którym zostały oparte.  

vi. Możliwość wielokrotnego wykorzystania elementów zawartości intranetu (części 
treści publikowanych na stronach) w różnych częściach portalu, tzn. modyfikacja 
zawartości w jednym miejscu powoduje jej faktyczną zmianę na wszystkich stronach 
intranetu, gdzie dana treść została opublikowana. 

vii. Możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu 
intranetowego (projekt graficzny i funkcjonalny). 

viii. Możliwość osadzania na stronach narzędzia do odtwarzania materiałów audio 
i wideo. 

d. Organizacja i publikacja treści: 
i. Wersjonowanie treści stron intranetu, działające automatycznie przy wprowadzaniu 

kolejnych modyfikacji przez edytorów treści. 
ii. Zastosowanie procesów zatwierdzania zawartości przez publikacją, tzn. 

Udostępnieniem jej dla szerokiego grona pracowników. Możliwość zdefiniowania 
przynajmniej dwóch poziomów uprawnień edytorów (edytor i recenzent), przy czym 
treści publikowane przez edytorów muszą uzyskać pozytywną akceptację recenzenta 
przed Udostępnieniem jej wszystkim użytkownikom intranetu. 

iii. Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami portalu osobom 
nietechnicznym, pełniącym rolę edytorów bądź administratorów merytorycznych. 
Istotne jest nieangażowanie zespołu IT w proces zarządzania treścią intranetu.  

iv. Definiowanie uprawnień użytkowników niezależnie do poszczególnych sekcji i stron 
intranetu, np. do obszarów poszczególnych spółek, dywizji, biur. Dotyczy to zarówno 
uprawnień do odczytu zawartości, jak i edycji oraz publikacji (różni edytorzy 
zawartości intranetu w zależności od jego części). Definiowanie uprawnień powinno 
być dostępne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów portalu 
w sposób niezależny od pracowników działu IT. 

v. Automatyczne dołączanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze) 
i dacie publikacji. 

vi. Wsparcie dla obsługi różnych wersji językowych wybranych zawartości intranetu. 
e. Repozytoria dokumentów: 

i. Możliwość prostej publikacji dokumentów w intranecie przez edytorów portalu. 
Prosty sposób publikacji dokumentów, funkcjonalny dostęp użytkowników intranetu 
do opublikowanych dokumentów. 

ii. Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium 
narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa. 

iii. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych 
częściach intranetu. 

iv. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów. 
v. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio. 
vi. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy 

publikacji pliku. 
vii. Prosty, elastyczny i niezależny od działu IT mechanizm zarządzania uprawnieniami do 

publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość 
definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, 
np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania. 

viii. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji 
(np.: 1.0, 1.1, 1 .x... 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów. 
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ix. Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub 
modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących 
materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwała podjąć 
decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu. 

x. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do 
przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików 
graficznych. 

f. Wyszukiwanie treści: 
i. Pełno tekstowe indeksowanie zawartości intranetu w zakresie różnych typów treści 

publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych 
(w szczególności dokumentów XML), innych baz danych oraz danych dostępnych 
przeze webservice. 

ii. Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników intranetu. 
iii. Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, 

dat publikacji. 
iv. Możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu, służących 

do przeszukiwania określonych obszarów intranetu wg zadanych kryteriów, np. wg 
typów dokumentów. 

v. Możliwość definiowania słownika słów wykluczonych (często używanych). 
vi. Podświetlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych 

w zapytaniu. 
vii. Przedstawianie w wynikach duplikatów plików. 
viii. Statystyki wyszukiwanych fraz.  

g. Administracja intranetem i inne funkcjonalności: 
i. Możliwość definiowania ról/grup uprawnień, w ramach których definiowane będą 

uprawnienia i funkcje użytkowników. Przypisywanie użytkowników do ról w oparciu 
o ich konta w LDAP lub poprzez grupy domenowe. Funkcjonalność zarządzania 
uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych intranetu, nie 
wymagająca szczególnych kompetencji technicznych. 

ii. Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości intranetu 
tj. sekcja , pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, 
pojedynczego dokumentu. 

iii. Generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników intranetu 
z informacją o publikacji najbardziej istotnych treści. 

iv. Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach 
portalu. 

v. Możliwość definiowania zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych 
i webservice oraz wykorzystywania ich do opisywania dokumentów. 

vi. Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów. 
Możliwość odrębnej konfiguracji w poszczególnych częściach portalu tj. definiowanie 
różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarów intranetu. 

vii. Statystyki odwiedzin poszczególnych części i stron intranetu — analiza liczby odsłon 
w czasie. Opcjonalnie zaawansowane statystyki i analizy. 

viii. Funkcjonalności wspierające pracę grupową – do wykorzystania na najniższym 
poziomie intranetu do celów pracy działów i zespołów zadaniowych. Funkcjonalności 
wspierające gromadzenie dokumentów, wsparcie komunikacji, planowanie zadań 
i wydarzeń. 

ix. Funkcjonalność definiowania procesów obiegu dokumentów (workflow) przy 
wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu. 
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B7. System archiwizacji 
System archiwizacji powinien umożliwiać archiwizowanie serwerów we wdrożonym środowisku 
wirtualnym, archiwizowanie wdrożonej poczty oraz wdrożonej usługi katalogowej, w tym: 

1. System powinien funkcjonować w architekturze media-serwer (serwer kopii zapasowych) / 
klient. 

2. System powinien być łatwy w instalacji, konfiguracji i zarządzaniu poprzez interfejs graficzny 
(GUI). 

3. System powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta oraz być skalowalny, 
tzn. aby w przypadku rozwoju infrastruktury sieciowej możliwe było (w ramach 
dostarczonych licencji lub dokupieniu licencji) dodanie kolejnych serwerów backupu w celu 
poprawienia wydajności lub zapewniania redundancji media-serwerów. 

4. System powinien być zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów 
taśmowych, tzn. zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby 
wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich 
optymalizacji. 

5.  System nie może posiadać preferowanego dostawcy hardware, dla którego dostępna jest 
bogatsza od pozostałych funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe, itp.). 

6. System powinien umożliwiać zmianę producenta sprzętu wykorzystywanego do 
wykonywania kopii zapasowych bez utraty funkcjonalności. 

7. System powinien wykorzystywać do przechowywania danych zarówno bezobsługowe 
biblioteki taśmowe jak i dyski lokalne lub zdalne. 

8. System powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu i odczytu na wielu napędach 
taśmowych w tym samym czasie. 

9. System powinien posiadać wbudowany mechanizm do wykonywania kopii zapasowych 
otwartych plików. 

10. System powinien wykorzystywać do wykonywania kopii zapasowych otwartych plików 
mechanizm Microsoft VSS (Windows 2003 lub nowszy). 

11. System powinien posiadać wbudowany generator raportów. 

12. System powinien posiadać możliwość monitowania i alertowania poprzez e-mail i SNMP. 

13. System powinien mieć możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybach: pełnym, 
przyrostowym i różnicowym. 

14. System powinien posiadać możliwość skonfigurowania skryptów przed i po wykonaniem 
kopii zapasowej. 

15. System powinien posiadać mechanizm powielania wykonanych kopii zapasowych na kolejne 
rodzaje nośników oraz możliwość określania czasu przechowywania kopii zapasowych 
osobno dla każdego rodzaju nośnika. 

16. System powinien wspierać środowiska maszyn wirtualnych MS Hyper-V R2 oraz 
(po dokupieniu odpowiedniej licencji) VMware vSphere w oraz wykonywać 
jednoprzebiegowe kopie zapasowe wirtualnych maszyn bez konieczności instalacji agentów 
na systemach operacyjnych wirtualnych maszyn. 
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17. Jedna licencja na agenta dla środowisk wirtualnych musi obejmować nieograniczoną liczbę 
wirtualnych maszyn w obrębie jednego hosta (Hyper-V lub VMware ESX). 

18. System powinien wspierać obsługę klastrów Hyper-V włącznie z wirtualnymi maszynami 
umieszczonymi na wspólnych zasobach CSV. 

19. System powinien posiadać możliwość odzyskiwania pojedynczych plików systemu 
operacyjnego z wykonanej kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny za pomocą agenta dla 
środowisk wirtualnych. 

20. System powinien posiadać możliwość wykonania kopii zapasowej online z serwera Active 
Directory, a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i ponownej 
synchronizacji systemu.  

21. System powinien posiadać możliwość odzyskania pojedynczych obiektów AD z kopii 
zapasowej plików wirtualnej maszyny serwera AD wykonanej za pomocą agenta 
dla środowisk wirtualnych. 

22. System powinien posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych serwera MS Exchange 
w najnowszej wersji oraz możliwość odzyskania pojedynczych wiadomości w skrzynkach 
użytkowników serwera Exchange z wykonanej kopii zapasowej online serwera Exchange, jak 
również z kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny serwera Exchange wykonanej za 
pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 

23. System powinien posiadać jako dodatkową opcję moduł do archiwizacji danych z Exchange 
i systemu plików, tak aby mógł przenosić część danych z tych systemów na oddzielną 
przestrzeń dyskową celem odciążenia systemów produkcyjnych. Dane zarchiwizowane muszą 
być dostępne dla poszczególnych użytkowników poprzez sieć WWW. 

24. System powinien posiadać jako dodatkową opcję (wymagającą zakupu odpowiednich licencji) 
możliwość integracji z systemem archiwizacyjnym Enterprise Vault (EV) tak by było możliwe 
automatyczne przenoszenie archiwów EV na taśmy. 

25.  System powinien posiadać jako dodatkową opcję możliwość wykonywania kopii zapasowych 
online baz danych serwera MS SQL w najnowszej dostępnej wersji oraz odzyskiwania 
pojedynczych baz danych serwera MS SQL z kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny 
serwera MS SQL wykonanej za pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 

26. System powinien posiadać jako dodatkową opcję możliwość deduplikacji danych. 
Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej 
online, a więc w trakcie zadania wykonywania kopii zapasowej. Proces deduplikacji danych 
musi odbywać się na kliencie lub na media-serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym 
procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli 
zarządzającej systemem kopii zapasowych – jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania 
całością procesów wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania danych. Włączenie 
funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania 
dodatkowego oprogramowania po stronie klienta czy media-serwera. System powinien 
również posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych 
firm. 

27. System powinien posiadać jako dodatkową opcję możliwość wykonywania kopii zapasowych 
online z systemu SharePoint w najnowszej wersji, wraz z odtwarzaniem pojedynczych 
dokumentów z wykonanej jednoprzebiegowo kopii zapasowej systemu Sharepoint, jak 
również z kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny serwera Sharepoint wykonanej 
za pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 
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28. System powinien posiadać jako opcję funkcję ciągłej ochrony (continuous protection). 

29. System powinien mieć możliwość wykonywania kopii zapasowych zarówno po sieci LAN jak 
i SAN, oraz jako opcję umożliwiać współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy media-
serwerami w sieci SAN. 

 

W ramach realizacji zadania Dostawca zobowiązany jest: 
 

1. Wykonać projekt wdrożenia oraz jego harmonogram w czasie nie dłuższym niż 5 dni, w tym:  

 przeprowadzić analizy techniczne i funkcjonalne istniejącej infrastruktury sprzętowej, 
systemowej i sieciowej. 

 przygotować projekt wdrożeniowy i opracować harmonogram realizacji wdrożenia. 

 

2. Dostarczyć niezbędne licencje w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

3. Dostarczyć niezbędny sprzęt w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

4. Przeprowadzić wdrożenie środowiska informatycznego w czasie nie dłuższym niż 60 dni 
w następującym zakresie: 

a. Instalacja serwerów oraz przygotowanie środowiska wirtualizacyjnego: 

 Konfiguracja macierzy dyskowej na potrzeby projektu; 

 Instalacja sprzętu w docelowym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
aktualizacja mikrokodów urządzeń i instalacja systemów operacyjnych 
na serwerach; 

 Instalacja i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego na potrzeby projektu; 

 Przygotowanie szablonu wirtualnej maszyny; 

 Przygotowanie maszyn wirtualnych. 

b. Wdrożenie Active Directory lub równoważnego oraz migracja aktualnych zasobów 

 Instalacja i konfiguracja usługi Active Directory w oparciu o system Windows Server 
2008 R2 lub równoważny; 

 Instalacja i konfiguracja usługi DNS oraz infrastruktury PKI; 

 Instalacja i konfiguracja usługi DHCP; 

 Implementacja farmy serwerów wydruku; 

 Implementacja farmy serwerów plików w oparciu o przestrzeń nazw DFS; 

 Instalacja i konfiguracja rozwiązania WSUS (narzędzie służące do zarządzania 
aktualizacjami oprogramowania komputerów stacjonarnych oraz serwerów w sieci); 

 Opracowanie i konfiguracja polityk Group Policy Object; 

 Opracowanie i przygotowanie skryptów logowania; 

 Migracja aktualnych zasobów do środowiska domenowego. 
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c. Wdrożenie systemu poczty korporacyjnej w oparciu o Microsoft Exchange Server 2010 
lub równoważnego 

 Instalacja i konfiguracja serwerów Exchange z rolą Client Access; 

 Instalacja i konfiguracja serwerów Exchange z rolą Hub Transport; 

 Instalacja i konfiguracja serwerów Exchange z rolą Mailbox; 

 Instalacja i konfiguracja serwerów Exchange z rolą Edge; 

 Instalacja rozwiązania ochrony antywirusowej i antyspamowej na serwerach 
pocztowych; 

 Instalacja rozwiązania Forefront Threat Management Gateway 2010 lub 
równoważnego i konfiguracja dostępu zdalnego do poczty; 

 Migracja zawartości obecnych systemów pocztowych na nowopowstały system 
pocztowy  

 Migracja lokalnych skrzynek pocztowych klientów na nowopowstały system 
pocztowy; 

d. Wdrożenie serwera wewnętrznego portalu wielofunkcyjnego (portal intranetowy, 
workflow, praca grupowa) 

 Instalacja i konfiguracja rozwiązania SharePoint Fundation 2010 lub równoważnego; 

 Dostosowanie portalu, parametryzacja. 

e. Instalacja i konfiguracja rozwiązania tworzenia kopii zapasowych. 

 

5. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu, tj. dokładny opis i schemat 
architektury, adresacji IP, procedury eksploatacyjne oraz backup i przywracanie systemu 
w czasie nie dłuższym niż 3 dni po wdrożeniu całego systemu. 

6. Zorganizować autorskie szkolenie dla wyznaczonych 4 pracowników Zamawiającego 
dotyczące administracji stworzonym środowiskiem w zakresie zastosowanych rozwiązań 
sprzętowych i programowych. Szkolenie to powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego na 
bazie architektury stworzonej w ramach niniejszego projektu. Czas szkolenia – minimum 
40 godzin. 

7. Zapewnić wsparcie powdrożeniowe w zakresie zastosowanych rozwiązań sprzętowych 
i programowych w wymiarze 60 godzin wsparcia przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania 
protokołów odbioru prac. 

 

Dostawy sprzętu i oprogramowania - wymagania ogólne: 
1. Wszystkie dostarczane urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, fabrycznie 

zapakowane przez producenta oraz nie używane wcześniej w innych projektach. Dostarczany 
sprzęt powinien być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym producenta na rynku polskim, razem z odpowiednim pakietem usług 
wymaganym przez Zamawiającego - nie dopuszcza się dostaw sprzętu typu „remarket”. 

2. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne. 
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3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

4. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 
fabrycznych. 

5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. 

6. W ramach dostawy Wykonawca dokona instalacji wszystkich urządzeń przewidzianych do 
montażu w serwerowni wyposażonej w klimatyzację i zapewni zasilanie i zapas mocy 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń. 

7. Zamawiający zapewni zasilanie awaryjne i zapas mocy niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń dostarczonych do serwerowni oraz istniejący system klimatyzacji. 

8. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem firmy producenta oprogramowania 
Microsoft lub równoważnego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
certyfikatów potwierdzających tą współpracę w następujących, aktywnych kompetencjach: 

a. Gold Messaging 

b. Gold Software Asset Management 

c. Gold Virtualization 

d. Gold Volume Licensing 

e. co najmniej Silver Communications 

f. co najmniej Silver Desktop 

g. co najmniej Silver Identity and Security 

h. co najmniej Silver Learning 

i. co najmniej Silver Server Platform 

j. co najmniej Silver Systems Management 

lub równoważne w zależności od oferowanego systemu. 

9. Wszystkie dostarczane produkty muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego 
producenta. W momencie dostawy wymagane jest dostarczenie wystawionego przez 
producenta oświadczenia potwierdzającego ten fakt. 

10. Wyspecyfikowane pakiety usług serwisowych muszą być świadczone w miejscu użytkowania 
w języku polskim. 

 


