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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej Sądu Okręgowego w Siedlcach" 

Na przedmiot zamówienia składa się realizacja poszczególnych zadań, których celem jest 
reorganizacja obecnej infrastruktury sprzętowo-programowej, pozwalająca na migrację 

zwirtualizowanego, produkcyjnego systemu informatycznego Sądu do nowej, bardziej 
bezpiecznej i wydajnej platformy sprzętowej. Docelowa architektura Systemu infrastruktury 
teleinformatycznej serwerów powinna być zgodna z poniższym schematem. Wszystkie 
urządzenia obecnego i przyszłego Systemu informatycznego oraz serwer systemu kopii 
bezpieczeństwa (Dell PE R710) znajdują się w lokalizacji głównej Sądu Okręgowego 
w Siedlcach (przy ul. Sądowej 2), w jednej szafie rack, w centrum przetwarzania danych 
(serwerownia). Macierz systemu kopii bezpieczeństwa (Dell PowerVault MD3200i) jest 
zlokalizowana poza serwerownią w punkcie dystrybucyjnym w sąsiednim budynku A Sądu. 
Zapewnienie transmisji pomiędzy serwerownią a macierzą systemu kopii bezpieczeństwa 
w innej lokalizacji, leży po stronie Zamawiającego i nie wchodzi w skład przedmiotu 
postępowania. 
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W ramach modernizacji Wykonawca powinien zrealizować następujące zadania: 

1. Rozbudowa i modernizacja trzech technicznie identycznych serwerów 
i przygotowanie ich do funkcji hostów wirtualizacyjnych VMWare. 

Specyfikacja techniczna serwerów: 

» Producent, model: INSPUR NF5280M5 

» Numery seryjne: 819495483, 819495484, 819495485 

Dane techniczne wyposażenia pojedynczej jednostki: 

./ Procesor - 2 x Intel Xeon Gold 5120; 

./ Zainstalowana pamięć RAM - 128 GB; 

./ Porty komunikacyjne - 6 x PCie 3.0, 1 x RJ45 zarządzający, wewnętrzne złącza na 
dyski M.2 SSD MLC, 2 x 1 Gbps w standardzie Base-T, 2 x 10 Gbps w standardzie 
SFP+ wyposażone w 2 moduły GBIC SFP+ lOG LC 

./ Pamięć masowa - 2 x SSD o pojenmości 240GB każdy z możliwością konfiguracji 
wRAIDl. 

Zadanie Wykonawcy: 

wyposażyć każdy z trzech serwerów w następujące kompatybilne podzespoły: 

- karta sieciowa w standardzie SFP+ wyposażona w moduły/wkładki SFP+ i przewody, 
umożliwiające redundantne połączenie o minimalnej przepustowości 10 Gbps pomiędzy 
pojedynczym hostem (INSPUR NF5280M5) a każdym z dwóch nodów (Dell PE R720xd) 
w klastrze macierzowym. 

- karty sieciowe, zgodne z listą kompatybilności VMware dla najnowszej dostępnej wersji 
ESXi, zapewniające dwa połączenia w standardzie Base-T oraz zapewniające połączenia 
redundantne o minimalnej przepustowości 1 Gbps pomiędzy pojedynczym hostem 
(INSPUR NF5280M5) a każdym elementem infrastruktury sieciowej - Sieć vMotion, Sieć 
MGMT. 

2. Rozbudowa i modernizacja dwóch technicznie identycznych serwerów i przygotowanie 
ich do funkcji nodów macierzy danych pracujących w klastrze niezawodnościowym. 

Specyfikacja techniczna serwerów: 

» Producent, model: DELL PowerEdge R720xd 

» Numery seryjne: ST: CB6ZV22, ST: JZYSV22 

Dane techniczne wyposażenia pojedynczej jednostki: 

./ Procesor - 2 x Intel Xeon CPU ES-2640 v2; 

./ Zainstalowana pamięć RAM - 192 GB; 

./ Porty komunikacyjne - 5 x PCie 3.0, 1 x RJ45 zarządzający, 4 x 1 Gbps w standardzie 
Base-T, 2 x 10 Gbps w standardzie SFP+ wyposażone w 2 moduły GBIC SFP+ lOG LC 

./ Pamięć masowa - 2 x HDD o pojemności 146GB każdy skonfigurowane w RAIDl, 
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Zadanie Wykonawcy 

Wyposażyć każdy z dwóch serwerów w następujące kompatybilne podzespoły: 

- karta sieciowa w standardzie SFP+ wyposażona w moduły /wkładki SFP+ i przewody, 
umożliwiające redundantne połączenie o minimalnej przepustowości 10 Gbps pomiędzy 
pojedynczym nodem (Dell PE R720xd) i każdym z trzech hostów (INSPUR NF5280M5); 

- karta sieciowa w standardzie SFP+ wyposażona w moduły /wkładki SFP+ i przewody, 
umożliwiające wzajemne bezpośrednie połączenie o minimalnej przepustowości 20 Gbps, 
pomiędzy dwoma nodami (Dell PE R720xd); 

- dyski HDD 2.5" 600 GB 12 G SAS 15k w ilości 7 szt. do każdego z dwóch serwerów, oraz 
instalacja posiadanych przez Zamawiającego dysków HDD 2,5" 600 GB 12 G SAS 15k w 
ilości 15 szt. do każdego z dwóch serwerów, przy czym wszystkie dostarczane dyski muszą 
być kompatybilne z rozbudowywanym serwerem, nuec zapewniony zestaw 
komponentów zapewniający kompatybilność z rozbudowywanym serwerem oraz 
możliwość zbudowania ze wszystkich dysków grup RAID5 plus HotSpare; 

- dobór wewnętrznych dysków SSD w każdym serwerze, gdzie oba dyski SSD w każdym 
z serwerów należy skonfigurować w RAIDl/Mirroring. Tak skonfigurowana pamięci 
masowa powinna stanowić zasób dla macierzowego systemu operacyjnego, oddzielnie na 
każdym z dwóch nodów macierzowych. 

3. Rozbudowa i modernizacja serwera systemu kopii bezpieczeństwa i przygotowanie go 
do współpracy z nodami klastra macierzy danych oraz macierzą systemu kopii 
bezpieczeństwa. 

Specyfikacja techniczna serwera: 

~ Producent, model: DELL PowerEdge R710 

~ Numer seryjny: ST: 735C65J 

Dane techniczne wyposażenia jednostki: 

./ Procesor - 2 x Intel Xeon CPU E5606; 

./ Zainstalowana pamięć RAM - 32 GB; 

./ Porty komunikacyjne - 3 x PCie 2.0, 1 x RJ45 zarządzający, 2 karty sieciowe 4x1 Gbps 
w standardzie Base-T, 

./ Pamięć masowa - 2 x HDD o pojemności 280GB każdy skonfigurowane w RAIDl. 

Zadanie Wykonawcy 

wyposażyć serwer w następujące kompatybilne podzespoły: 

- karta sieciowa w standardzie SFP+ wyposażona w moduły/wkładki SFP+ i przewody, 
umożliwiające redundantne połączenie o minimalnej przepustowości 10 Gbps pomiędzy 
serwerem (Dell PE R710) a każdym z dwóch nodów (Dell PE R720xd) w klastrze 
macierzowym. 

- karta sieciowa w standardzie SFP+ wyposażona w moduły/wkładki SFP+ i przewody, 
umożliwiające połączenie o minimalnej przepustowości 10 Gbps pomiędzy serwerem (Dell 
PE R710) a macierzą systemu kopii bezpieczeństwa QNAP (fujitsu). Macierz QNAP jest 
wyposażona w złącze w standardzie SFP+ z modułem GBIC SFP+ lOG LC. 
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4. Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania macierzowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje do obu serwerów (nodów macierzowych) 
dedykowane oprogramowanie umożliwiające zbudowanie dwuwęzłowego klastra 
pamięci masowej o wysokiej dostępności. Oprogramowanie musi zapewniać pełne 

wykorzystanie obu serwerów i ich wszystkich zasobów oraz umożliwiać równoważenie 
obciążenia na obu węzłach. W przypadku awarii węzła, drugi przejmuje wszystkie zasoby 
w procesie przełączania awaryjnego i nieprzerwanie je obsługuje. 

Zbudowane w ten sposób rozwiązanie sprzętowo-programowe (Data Storage) musi 
posiadać następujące funkcjonalności: 

1) Rozwiązanie powinno umożliwiać wirtualizację dowolnych urządzeń pamięci masowej 
pracujących blokowo bez ograniczeń do konkremego producenta czy modelu takiego 
urządzenia. 

2) Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie i prezentację wirtualnych wolumenów dla 
hostów fizycznych i wirtualnych z wykorzystaniem protokołu iSCSI. 

3) Rozwiązanie powinno umożliwiać prezentację wirtualnych wolumenów dla hostów 
pracujących pod kontrolą co najmniej systemów operacyjnych MS Windows Server 
2012, Suse Linux, RedHat Linux, oraz systemom wirtualizacyjnym VMware, MS Hyper
V i Citrix. 

4) Prezentowane wirtualne wolumeny mogą być jednocześnie mirrorowane pomiędzy 
odseparowane instancje (nody) rozwiązania jak również powinna istnieć możliwość 
prezentacji pojedynczych wolumenów wirtualnych bez mirrora. 

5) Rozwiązanie powinno umożliwiać niezależne deklarowanie wielkości bloku zapisu 
używanego przez dyski fizyczne wchodzące w skład jednej puli. Wielkość 

deklarowanego bloku zapisu może być określona co najmniej w przedziale od 4 MB do 
lGB. 

6) Rozwiązanie musi wspierać prowizjonowanie przestrzeni polegające na możliwości 
prezentacji wirtualnych wolumenów o wielkości co najmniej 1PB przy czym ilość 
miejsca alokowanego na fizycznych zasobach dyskowych będzie odpowiadała fizycznie 
zapisanym danym. 

7) Rozwiązanie musi umożliwiać zapisywanie danych jednego wirtualnego wolumenu na 
kilku odrębnych fizycznych urządzeniach pamięci masowej. 

8) Rozwiązanie powinno umożliwiać instalację jako samodzielne oprogramowanie lub 
jako wirtualny appliance na serwerach dostarczonych przez Klienta. Wszystkie licencje 
dostarczane z rozwiązaniem powinny umożliwiać upgrade warstwy sprzętowej 

rozwiązania lub przeniesienie w/ w licencji na nową kompatybilną platformę sprzętową 
bez dodatkowych opłat. 

9) Dla zapewnienia ciągłości działania podłączonych systemów aplikacyjnych (hostów) 
rozwiązanie powinno składać się z co najmniej dwóch, niezależnych instancji 
synchronizujących między sobą dane w czasie rzeczywistym tak aby w przypadku 
nieprzewidzianej awarii jednej instancji, druga przejęła zadania uszkodzonej instancji w 
sposób płynny nie przerywając funkcjonowania podłączonych hostów wirtualnych i 
fizycznych. 

10) Proces przełączenia ścieżki zapisu/ odczytu danych w przypadku nieoczekiwane 
awarii jednej z instancji (noda) musi być w pełni automatyczny bez konieczności 
udziału administratora i bez konieczności instalacji dodatkowych agentów po stronie 
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hostów poza standardowymi sterownikami wielościeżkowości (MPIO). 
Niedopuszczalne jest rozwiązanie wymagające restartu aplikacji fizycznych lub 
wirtualnych po przełączeniu się systemu na tryb awaryjny lub jakakolwiek utrata 
choćby niewielkiej ilości danych na skutek nieoczekiwanej awarii jednej z instancji 
(nodu). 

11) Rozbudowa lub wymiana warstwy sprzętowej lub programowej wchodzącej w skład 
rozwiązania musi być możliwa bez przerywania pracy systemów aplikacyjnych 
(hostów) podłączonych do prezentowanych wolumenów wirtualnych. 

12) Musi istnieć możliwość umieszczenia minimum 2 instancji (nodów) fizycznych 
proponowanego rozwiązania w odległych lokalizacjach bez konieczności zakupu 
dodatkowych urządzeń lub dodatkowych licencji oprogramowania. 
Rozwiązanie powinno mieć możliwość synchronizacji · danych pomiędzy odległymi 
lokalizacjami instancji z użyciem protokołu FC lub iSCSI ewentualnie obu tych 
protokołów jednocześnie. 

13) Rozwiązanie powinno dla każdego serwera zapewniać obsługę co najmniej 192 GB 
pamięci cache opartej na pamięci DDR lub szybszej do operacji zapisu i odczytu 
danych przy czym nie dopuszczalne jest zastosowanie jako bufora cache wolniejszej 
pamięci flash. Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozbudowy bufora pamięci 
cache co najmniej do 1 TB bez dodatkowych opłat licencyjnych. 

14) Rozwiązanie powinno umożliwiać i posiadać odpowiednią licencję wieczystą 

wirtualizująca min. 11 TB fizycznej przestrzeni dyskowej dla każdego z serwerów 
fizycznych (nodów). Powinna być możliwość zwiększenia zakresu wirtualizowanej 
przestrzeni dyskowej poprzez dodanie stosownych licencji w trakcie pracy bez 
konieczności czy zatrzymania pracy systemu. 

15) Jeśli w jw zwiększenie witrualizowanej przestrzeni będzie wymagało dodatkowych 
licencji ich zakup będzie objęty odrębnym postępowaniem. 

16) Rozwiązanie powinno umożliwiać migrację logicznych wolumenów (LUN' ów) 
pomiędzy przestrzenią fizyczną dowolnych podłączonych do niego urządzeń pamięci 
masowej jak również dyskami wewnętrznymi lub kartami pamięci flash 
zamontowanymi w urządzeniu przez przerwany w dostępie do danych przez 
podłączone systemy aplikacyjne. 

17) Rozwiązanie powinno pozwalać na dodawanie kolejnych zasobów (dysków 
wewnętrznych lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej) bez przerywania 
dostępu do danych udostępnianych podłączonym hostom. 

18) Rozwiązanie powinno umożliwiać aktualizację oprogramowania, sterowników 
i firmware' u urządzenie w trakcie pracy bez przerywania dostępu do danych 
udostępnianych hostom. 

19) Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne alokowanie (tiering) pojedynczych 
bloków danych pomiędzy nośnikami różnej prędkości w zależności od obciążenia tych 
bloków generowanego przez hosty. Przenoszenie bloków wymagających szybkiego 
dostępu na szybsze nośniki a bloków mniej obciążonych na nośniki wolniejsze musi 
odbywać się automatycznie bez udziału administratora zgodnie z wprowadzonymi do 
systemu polisami. 

20) Rozwiązanie powinno umożliwiać definiowanie minimum 15 typów nośników 
fizycznych (warstw) różnej prędkości w celu alokacji w nich bloków o różnym 
obciążeniu operacjami we/wy. 
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Uruchomienie w /w opisanej opcji alokowania bloków danych powinno być możliwe 

dla wybranych wolumenów wirtualnych. 

Jeśli powyższa funkcjonalność wymagać będzie dodatkowych licencji ich zakup będzie 
objęty odrębnym postępowaniem. 

21) Rozwiązanie powinno umożliwiać natychmiastowy powrót do historycznej wersji 
danych wskazanego wolumenu na dowolny punkt czasu (z dokładnością nie mniejszą 
niż 1 sek) w okresie czasowym nie mme1szym niż 14 dni. 
W/ w odtworzenie danych historycznych powinno być możliwe wprost z poziomu 
interfejsu użytkownika systemu bez konieczności korzystania z zewnętrznego 

oprogramowania do backup' u czy odtwarzania kopii migawkowych wykonywanych 
na macierzy fizycznej. 

22) Rozwiązanie powinno umożliwiać replikację asynchroniczną wskazanych 
wolumenów wirtualnych do jednej lub wielu oddalonych lokalizacji za 
pośrednictwem sieci TCPiP przy czym dane uzyskane po replikacji muszą być spójne 
i powinny umożliwiać natychmiastowe ich użycie. 

23) Rozwiązanie powinno umożliwiać rozbudowę liczby instancji (nodów) do minimum 
16 instancji (nodów) w ramach jednej wspólnie zarządzanej grupy instancji . . 

24) Rozwiązanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie zwirtualizowanymi zasobami za 
pośrednictwem sieci LAN z poziomu jednolitego interfejsu graficznego oraz CLI 
niezależnie od zastosowanych urządzeń pamięci masowej jak również powinno 
pozwalać na integrację z zewnętrznymi systemami zarządzania za pomocą skryptów 
np. języka PowerShell. 

25) Aplikacja służąca do administracji rozwiązaniem musi zapewniać możliwość 

deklarowania grup administratorów i przydzielania im zestawów uprawnień 
adekwatnych do przydzielonych zadań administracyjnych. 

26) Aplikacja służąca do zarządzania i administracyjni powinna zawierać moduł 

raportujący prezentujący w trybie rzeczywistym kluczowe wskaźniki wydajności 
i obciążeń całego systemu jak i poszczególnych wolumenów w postaci graficznych 
wykresów i wskaźników dostępnych dla użytkownika. 

27) Aplikacja służąca do administracji musi umożliwiać wykonywanie wybranych 
operacji na indywidualnych wolumenach wirtualnych jak i na grupach wolumenów. 

28) Rozwiązanie powinno umożliwiać integrację z środowiskami do wirtualizacji 
serwerów w tym co najmniej z VMware i Microsoft Hyper-V za pośrednictwem 
dodatków typu Plug-in. 

29) Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie kopii migawkowych poszczególnych 
wolumenów wirtualnych dla wszystkich wirtualizowanych systemów pamięci 

masowej niezależnie od funkcji dostarczanych przez producentów poszczególnych 
zewnętrznych systemów dyskowych. 

Wykonawca w ramach dostawy oprogramowania wyposaży Zamawiającego w licencje 
wystawione dla Zamawiającego przez producenta oprogramowania, uprawniające do 
użytkowania oprogramowania na sumarycznej przestrzeni dyskowej dwóch nodów 
klastra. Zamawiający wraz z przekazanymi licencjami powinien otrzymać od Wykonawcy 
trzyletni pakiet wsparcia producenta oprogramowania, zapewniający kontakt mailowy, 
telefoniczny, sesje zdalnej pomocy oraz aktualizacje oprogramowania co najmniej raz w 
roku. 
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5. Wdrożenie produkcyjne, wsparcie Wykonawcy w ramach zrealizowanego projektu oraz 
jego utrzymanie. 

Wykonawca na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie, będącym przedmiotem 
modernizacji oraz na bazie dostarczonych kompatybilnych podzespołów i 
oprogramowaniu, jest odpowiedzialny za konfigurację i kompletne uruchomienie 
produkcyjne, zmodernizowanego przez siebie systemu serwerowego zgodnie z niniejszym 
OPZ oraz wymaganiami Zamawiającego, uzgodnionymi w procesie modernizacji i 
konfiguracji. 

Jeżeli wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało zastosowania dodatkowych 
podzespołów, części czy oprogramowania, nieujętych w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę takie czynniki przy opracowaniu 
założeń wykonawczych oraz uwzględnić w kalkulacji ofertowej. 

Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na wszystkie dostarczone przez siebie części 
i podzespoły, użyte do wykonania modernizatji infrastruktury serwerowej oraz na 
wykonane prace modernizacyjne i przeprowadzone konfiguracje oprogramowania. 

Wykonawca będzie świadczył przez trzy lata od daty podpisania protokołu wykonania 
przedmiotu zamówienia, bezpłatne wsparcie Zamawiającego w przypadku wystąpienia 
awarii lub problemów z funkcjonowaniem zmodernizowanej infrastruktury serwerowej. 
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