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Nr sprawy: FZ-1l5I67lMKOl19 Katowice, 10.04.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalęnia wartości zamówienia dla planowanego
postępowania przetargowe go

Szanowni Państwo'

Zwracamy się z prośbą o wstępna ofertę na dostawę licencji oprogramowania do
integracji środowiska wirtualizacji serwerów Academic VMware vSphere Standard
oYaz zarządzania nim wraz z 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji
oprogramowania

Typ oferowanej licencji powinien uwzględniaó status Zamau,iającego - instytutbadawczy
podporządkowany Ministrowi Energii.

1

Funkcje i warunki techniczne oforowanych licencji
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Rozwiązanie musi umozliwiać zarządzanie serwerami wirtualnymi VMwarę vSphere,
posiadanymi przęz Zamawiai acego.
Konsola graflczta musi być dostępna poprzez dedykowanego klięnta dostępnego zapomocą
przęs|adarki (minimum Microsoft Internet Explorer, Google Chromę, Mozilla Firęfox)'
Dostęp przezprzeglądarĘ do konsoli graftcznej musi być skalowalny, tj. powinien umożliwiać
rozdzięLęnię komponentów na wiele instancji w przypadku zapotrzebowantata dużąliczbę
jednoczesnych dostępów administracy.inych do środowiska.
Rozwiązanie musi mieć mozliwość skalowania infrastruktury typu klaster do ilości 64 serwerów
fizycznychpracujących w jednym logicznym układzie. Dodatkowo moze obsługiwać w tym
Samym czasie inne Sęrwęry wińualizacyinę.
Rozwiązanie musi być w)posazone w konsolę centralnego zarządzaniapozulalającąna
zarządzatie infrastrukturą wirtualizacyjną ( w tym obięktami typu klaster i serwerami ftzycznymi
pełniącymi rolę wirtualizatorów).
Rozwiązanie musi umożliwiać integrację zrozwiązaniami antywirusowymi firm trzęcich w
zakręsię skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizac.ji.
kozuliązatie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich sęrwęrów
fizycznychpoptzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu
nazwarym użWkownikom bęz konieczności wykorzystania konta root.
Rozwiqzanie musi zapewnić możliwość monitorowąnia wykorzystani a zasobów fizycznych
in fr as t r ukt ury w ir t u a I n ej.

oprogramowanie musi zapewnić możliwośc wykonywania kopii zapasowych instancji system'ów

operacyjnych orąz ich odtworzeni.aw możliwie najkrótszym czasie.

o p r o gr am ow a nie p ow i nno z ap ew n i ć m ożl iw o ś ć wykorynu ani a kopi i m i gaw kowyc h in st ancj i
systemów operacyjnych na potrzeby tyvorzenią kopii zapasowych bez przer1łuania ich pracy.

oprogramowanie musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełnq

konfiguracjq i danymi.

oprogramowanie zarzqdzajqce musi posi'adąć nożliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień

z możliwościq integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Actiłe Directory,

Open LDAP.
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System musi umożliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dlą hostów i automaĘzowanie
zgodności dla tych konfiguracji.
Rozwiqzanie musi umożliwiać łatwq i szybkq rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku
wydaj noś ci i dostępnoś ci pozostałych wybranych usług.

Rozwiqzanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy
serwerami fizycznymi przy zapewnieniu ciqgłości prac i usług.

System musi posiadać funkcjonalnoŚć wirtualnęgo przełącznlka (ang. virtual switch)
umożliwiającego tworzenię sieci wirtualnej w obszarzę hosta i pozwalającego połączyć maszyny
wirtualnę w obszarze jednego hosta, a takŻę na zewnątrz sieci flzycztej. Pojedynczy przełącznik
wirtualny powinien mięć mozliwość konfiguracji do 4000 portów.
Pojedynczy wirtualny przełącznikmusi posiadać mozliwość przyłączatia do niego dwóch i
więcej flzycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączeria w sięci Ethernet w
razię awarii karty sieciowei.
Wirtualne przełączniln muszą obsługiwać wirtualnę sieci lokalne (VLAN).
Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanię tęchnologii 1OGbE, w tym agregację połączeil
ftzycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirhralnej pomiędzy sęrwęrami
fizycznymi.
oprogramowanie do wirtualizacji musi obsfugiwać przełączenie ściezęk LAN (bez utraty
komunikacii) w przwadku awarii iędnęi zę ścięŻęk.
Rozwiązanie musi zapewnió mozliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów
ftzycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM,
wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) orazprzechowywać i wyświetlać dane
maksymalnie sprzed roku
Rozwiązanie musi zapewnić mozliwość zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu
wartoŚci progowych.
kozwiązanie musi zapewniać możliwoŚć replikacji maszyn wirtualnych.
Rozwiązanie replikujące musi gwarantować współczynnik RPo (ang. Recovery Point objective)
na poziomię maksimum 15 minut.
System musi umożliwiać wykonywanie prac serwisowych na pojedynczym hoście
wirtualizacyjnpbęz koniecznoŚci wyłączaniausług realizowanych w całym środowisku'
Konieczna jest mozliwość przenoszenia usfug pomiędzy serwerami ftzycztymi, wolumenami
dyskowymi, klastrami, cęntrami przętwarzania danych bęzprzęrywania pracy usfug.
Rozwiązanie musi mieć moŻliwoŚć przenoszenia uruchomionych maszyn wirfualnych w czasie
ich pracy pomiędzy sęrwerami ftzycznymi orazpamięciami masowymi'
Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów, tak by w przypadku
awarii, np. sęrwera ftzycznego usługi na nim Świadczone zostały automatycznie przełączone na
innę serwęry infrastruktury.
Rozwiązanie musi umozliwiać łatwę i szybkie ponownę uruchomienię systemódusfug w
przypadku avłarii poszczęgólnych ęlęmentów infrastruktury bez ltraty danych.
Rozwiązanie musi zapewnićbezpieczeństwo danych mimo powaŻnego uszkodzenia lub utraty
sprzętu lub oprosramowania.
Ronuiqzanie musi zapewniać bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty
s prz ętu lub o pr o gr am ow ani a.

Ronłiqzanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniąnia warstwy wirtualizacyjnej,
hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania poprawek) i aplikacji tak, aby
zminimąlizować ryzyko ałąrii Systemu na skutekwprowadzenia zmiany.

Ronłiqzanie musi zapewniać możliwość szybkiego wykoryłuania kopii zapasowych orąz

odtwąrzanią usług. Proces ten nie powinien mieć wp$+uu na utylizację zasobów fizycznych
i nfr a s t r u kt ur y w ir t u a I n ej.

Ronuiqzanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych,
niezależnie od systemu operacyjnego oraz apli'kacji, podczas ałuarii serwerówfizycznych, bez

utraĘ danych i dostępności danych podcząs ąwąrii serwerówfizycznych.

Ronuiqzanie musi umożliwiąć doda,vanie i rozszerząnie dysków wirtualnych, procesorów

i pamięci RAM podczas prqcy Serwerów wirtualnych.

Ronuiqzanie musi zapewniać mechąnizm wykoryłuania kopii - klonów systemów operacyjnych
wrąz z ich pełnq konfiguracjq i danymi.
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Wsparcie techniczne, przez okres 3 lat, ma polegać na zopewnieniu:
- zdalnego rozwiqzywania problemów technicznych,
- przyjmowoniu zgłoszeń zcl pomocq aplikacji internetowej lub telefonicznie,
- zgłaszaniu problemów w dni robocze w godzinach pomiędzy 6:00 a 18:00, z czasem reokcji
max. 4 godzin dlo aworii krytycznych (niedostępność usług) oroz max. 12 godzin dla pozostałych
zgłoszeń'
Aktualizacja oprogramowąnia w czasie trwonio umowy'

36.
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Należv podać:
- Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaó wszystkie koszty rcalizacji

zamówienia) oraz stawkę i wartośó podatku VAT'
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienią
- Warunki płatności.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia i8.04.2019 r. drogą elektroniczną, lub w siedzibie
Zamawiającego:

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1' 40-166 Katowice
adres e-mail: makolczvk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- ę-mai|: mwallenburg@gig.eu

mgr inŻ.Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- ę-mail: makolczvk@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SIftADANIA OFERT
11, HI

rngr Matńiru
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Załączntknr I

Wstenna oferta na dostawę licencji oprogramowania do integracji środowiska
wirtualizacji serwerów Academic VMrvare vSphere Standard oraz zarządzania nim
wrazz 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji oprogramowania

NazrvaAmię i Nazrvisko Wykonawcy:

Adres:...
Nr tel.: ..
Nr faksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu:

netto: /Plnl;
słownię:. '
wartośó podatku VAT ( przy stawce '...
słownie:
brutto: ....,.1 Plnl;
słownie:..

lPlnl

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia:
Warunki płatności:

lnformacja w
zakresie spełnienia
warunków. Proszę
wypełnić wiersze
poprzez wpisanie

TAK lub NIE
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Funkcje i warunki techniczne oferowanych licencji
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Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanle serwerami
wirtualnymi VMware vSphere, posiadanymi przez
Zamawiaiaceso.
Konsola graftczna musi być dostępna poprzez
dedykowanego klienta dostępnego za pomocą
pr zeglądarkj (minimum Micro soft Intęrnet Exploror,
Google Chrome, Mozilla Firefox).
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Dostęp przezprzeg|ądarĘ do konsoli graficznej musi
być skalowalny, tj' powinien umozliwiać rozdzięlęnię
komponentów na więlę instancji w przypadku
zapotrzebowania na dlŻą liczbę jednoczesnych
dostępów administracyinych do środowiska.
Rozwiązanie musi mieć możliwość skalowania
infrastruktury typu klaster do ilości 64 serwerów
ftzy c zny ch pracuj ących w j ednym 1o g icznym utJadzię.
Dodatkowo moze obsfugiwać w tym samym czasie
inne sęrwery wirtualizacyine.
Rozwiązanie musi być wyposażone w konsolę
centralnego zarządzania pozw alającą ta zarządzanie
infrastrukturą wirtualizacyjną ( w tym obiektami typu
klaster i serwerami fizycznymipełniącymi rolę
wirtualizatorów).
Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z
rozwiązatiami antywirusowymi firm trzęcich w
zakresię skanowania maszyn wirtualnych z poziomu
warstwy wirtualizacji.
Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp
administracyjny do wszystkich sęrwerów ftzycztych
poprzęz protokół SSH' z możliwością nadawania
uprawnień do takiego dostępu nazwallym
uzytkownikom bez konięczności wykorzystania konta
root.
kozu,iązanie musi zapewnić możliwość
monitorowania wykorzystania zasobów ftzyczny ch
infrastruktury wirtualnej.

oprogramowanie musi zapewnić mozliwoŚć
wykonywania kopii zapasowych instancji systemów
operacyjnych orazich odtworzenia w mozliwie
najkrótszym czasie.

oprogramowanie powinno zapewtić możliwośc
wykonywania kopii migawkowych instancji systemów
operacyjnych na potrzeby tworzęnia kopii zapasowych
b ez przeryw ania ich pracy.

oprogramowanię musi zapewnić mozliwość
klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną

konfiguracją i danymi.
oprogramowanie zarządzające musi posiadać
możliwość przydzielatia i konfiguracji uprawnień z
mozliwoŚcią integracji z usługami katalogowyrrri, w
szczególności: Microsoft Activę Directory, open
LDAP.
System musi umożliwiać tworzenię standardowej

konfiguracji dla hostów i automatyzowanie zgodności
dla tych konfiguracji.

Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką
rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku

wydajnoŚci i dostępności pozostałych wybranych
usfug.

Rozwiązanie musi mięć mozliwość przenoszenia

maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy
serwęrami ftzycznymi przy zapewnieniu ciągłości prac

i usfug.
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System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego
pr zełącznika (ang. v i r t u a l s w i t c h) umożliwiaj ąc e go
tworzęnię sięci wirtualnej w obszarze hosta i
pozwalającego połączyć maszyny wirtualnę w
obszarue jednego hosta, a także na zewnątrz sieci
flzycznej' Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien
mięć możliwość konfiguracii do 4000 portów.
Pojedynczy wirtualny prz ełącznlk musi posiadać
możliwość przyłączatia do niego dwóch i więcej
ftzy czny ch kart siec iowych, aby zap ewnić
bezpieczeństwo połączenia w sieci Ethernęt w razię
awarii karty sięciowęi.
Wirtualne przełączniki muszą obsfugiwać wirtualne
sieci lokalne (VLAN).
Rozwiązanie musi umozliwiać wykorzystanie
technologii 1 0GbE, w tym agregację połączeil
ftzyczny ch do minimalizacj i czasu przenoszenia
maszyny wirtualnei pomiędzy serwerami ftzycznymi.
oprogramowanię do wirtualizacji musi obsfugiwać
przełączenie ściężęk LAN (bez utraty komunikacji) w
przypadku awarii jednej ze ścięŻęk
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieŻącego
monitorowania wykorzystania zasobów ftzycznych
infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie
procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przęstrzęni
na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i
wyświetlać danę maksymalnie sprzed roku
Rozwiązanie musi zapewnić mozliwość zdefiniowania
alertów informuj ących o przekroczeniu wartości
progowych.
Rozwiązanie musi zapewniaó możliwoŚć replikacji
maszyn wirtualnych.
Rozwiązanie replikujące musi gwarantować
współczynnik RPo (ang. Recovery Point objectile) na
poziomie maksimum 15 minut.
System musi umożliwiać wykonywanie prac
serwisowych na poj edynczym hoŚcię wirhralizacyjnym
bez konięczltości wyłączania usług realizowanych w
całym środowisku. Konięczna jest możliwoŚć
przenoszenia usfug pomiędzy serwerami flzycztymi,
wolumęnami dyskowymi, klastrami, cęntrami
przetwarzania danych bęz przerywania pracy usług.
Rozwiązanie musi mięć mozliwość przenoszenia
uruchomionych maszyn wirtualnych w czasie ich
pracy pomiędzy serwerami ftzycznymi oraz
pamięciami masowymi.
Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i
nadmiarowość zasobów, tak by w przypadku awarii,
np. sęrwera ftzycznego usługi na nim świadczone
zostały automatycznie przełączone na inne serwery
infrastruktury.
Rozwiązanie musi umozliwiać łatwe i szybkie
ponownę uruchomięnię systemóilusfug w przypadku
awarii poszczególnych ęlęmęntów infrastruktury bez
utraty danych.
Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczenstwo danych
mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub
oprogramowania.
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Rozwiązanie musi zapewniac bezpieczeństwo danych
mimo poważnego uszkodzęnia lub utraty sprzętu lub
oprogramowania.

Rozwiązanie musi Zapewniać mechanizm
bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej,
hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania
poprawek) i aplikacji tak, aby zminimalizować ryzyko
awarii systemu na skutek wprowadzenia zmtany.
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość szybkiego
wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania
usfug. Proces tęn nię powinien mieć wpływu na
utylizację zasobów ftzy czny ch infrastruktury
wirtualnej.

Rozwiązanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla
wybranych maszyn wirtualnych, nieza\ężnię od
systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii
sęrwęrów flzycznych, bez utraty danych i dostępności
danych podczas awarii sęrwęrów ftzycznych.
Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i
rozszęrzarię dysków wirtualnych, procesorów
i pamięci RAM podczas pracy serwerów wirtualnych.
Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm
wykonywania kopii - klonów systemów operacyjnych
wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

Wsparcie techniczne, przez okres 3 lat, ma polegać na
zapewnieniu:
- zdalnego rozwiązyw ania problemów technicznych,
- przyjmowaniu zgłoszeń zapomocą aplikacji
internetowej lub telefonicznie,
- zgłaszaniu problemów w dni robocze w godzinach
pomiędzy 6:00 a 18:00, z czasęm reakcji max.4
godzin dla awarii |łytycznych (niedostępność usfug)

oraz max, 12 godzin dla pozostałych zgłoszeń.

Aktualizacja oprogramowania w czasie trwania
umowy.
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Przvimuiemv do wiadomości' że niewvoełnienie pozvcii określonvch w kolumnie 4 lub
udzielenie odpowiedzi nesatvwnei ..NlE" spowoduie odrzucenie ofertv.

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwcY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związlan z przetwarzartiem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych otaz uchylenia dyrektyvi.y 95l46/wE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l 19 z04.05.2016, str. 1)' dalej ,,RoDo'', informuję,
Żę:

administratorem danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwą, Plac
Gwąrkówl,40 - l66 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwą jest Pani:
mgr Katarzyną Kąreł, e-mąil: gdpr@gig.eu,
Dane osobowę WYKoNAWCY przetwarzanę będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zw iązaty m niniej szym wstępnym zap1Ąaniem o ferto wym,
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odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacj a dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego
Dane osobowe WYKoNAWCY będą przechowywanę przęz okres 4 lat
w odnięsięniu do danych osobowych wYKoNAwcY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
WYKONAWCA posiada :

na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczącychWYKoNAWCY ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY 1;

na podstawie art. 18 RoDo prauło Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻęniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust. 2 RoDo 2;

- prawo do wnięsięnia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy WYKoNAwcA
uzna, Żę przetwarzanie danych osobowych ParulPata dotyczących naruSza przepisy RoDo;

wYKoNAwCY nie przysługuje:
- w związ|oł z art. l7 ust. 3 lit. b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
- na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

Miejscowość, data

Ilłyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować ńi.ńq iyrlk p^tęp"r.rt.
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień urnowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników'
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby /izycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdniaŻ7 kwiętnia Ż016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z przętwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l l9 z 04.05.2016, str' l)'
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