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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu na zakup i aktualizacje licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą producenta 

w zakresie wsparcia. 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  jest zakup i aktualizacja licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą 
producenta w zakresie wsparcia, tj.: 

 
1. licencja na oprogramowanie do wirtualizacji VMware vSphere 6.0 Enterprise Plus dla 6 CPU wraz z 36 miesięcznym 

wsparciem producenta na poziomie Basic Support and Subscription. 
2. Podniesienie wersji posiadanych licencji VMware vSphere 6.0 Enterprise dla 6 procesorów do wersji VMware 

vSphere 6.0 Enterprise Plus dla 6 procesorów wraz z 36 miesięcznym wsparciem producenta na poziomie Basic 
Support and Subscription. 

3. Podniesienie wersji posiadanych licencji VMware vSphere 6.0 Enterprise dla 6 procesorów do wersji VMware 
vSphere 6.0 Enterprise Plus dla 6 procesorów wraz z 42 miesięcznym wsparciem producenta na poziomie Basic 
Support and Subscription. 

4. Odnowienie wsparcia i prawa do subskrypcji dla posiadanej licencji VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 
6 (Per Instance) na 36 miesięcy na poziomie  Basic Support and Subscription. 
 
Poniżej tabela z informacją o produktach posiadanych przez Zamawiającego: 

 

 
Produkt 

 
Poziom wsparcia 

Liczba 
licencji 

Data końca obecnego 
wsparcia 

Numer posiadanego 
kontraktu 

VMware vCenter Server 6 Standard for 
vSphere 6 (Per Instance) 

Basic Support and 
Subscription 

 
1 

2016‐12‐29 41622868 

VMware vSphere 6 Enterprise for 1 
processor 

Basic Support and 
Subscription 

 
6 

2016‐12‐29 41622868 

VMware vSphere 6 Enterprise for 1 
processor 

Basic Support and 
Subscription 

 
6 

2016‐06‐29 436285243 

 
o Wykonawca zapewni, że wsparcie i prawa do subskrypcji obowiązywać będą przez co najmniej 36 miesięcy od dnia 

realizacji zamówienia. Licencje muszą pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji. 

o ID konta Urzędu: 115194503  

 

II. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, 

że usługa wsparcia będzie wykonywana zgodnie z terminami wskazanym w niniejszym dokumencie. 

 
III. Miejsce dostawy zamówienia: siedziba Zamawiającego, Warszawa 02-305, Al. Jerozolimskie 134. 

 

IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że nie spowoduje to poniesienia dodatkowych kosztów  
po stronie Zamawiającego i będzie kompatybilne z rozwiązaniem posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający obecnie 
posiada licencję na oprogramowanie do wirtualizacji VMware vSphere 6.0 Enterprise dla 12 CPU oraz 1 licencję Vmware 
vCenter Server 6 Standard. 
Jako kryteria równoważności należy przyjąć funkcjonalność oprogramowania, która powinna co najmniej: 

1. być zarządzana przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie zarządzające VMware vCenter Server 6 
Standard; 

2. umożliwiać wirtualizację serwerów 32 i 64 bit oraz posiadać oficjalne wsparcie dla systemów: Windows Server 2012 
lub nowsze, Suse Linux Enterprise Server 10 lub nowsze, Red Hat Enterprise Linux 5 lub nowsze, Debian Linux 4 lub 
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nowsze, Fedora Linux 8 lub nowsze, Linux CentOS 5 lub nowsze, Solaris 10 (x86) lub nowsze, FreeBSD 6.0 lub 
nowsze; 

3. pozwalać na tworzenie wirtualnych przełączników (ang. virtual switch) LAN, obsługę sieci VLAN oraz tworzenie grup 
obsługi urządzeń I/O z kanałami zapasowymi. Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się  
z centralnego punktu, a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne; 

4. posiadać zaawansowane funkcje zarządzania energią pozwalające na monitorowanie obciążenia serwerów 
fizycznych i ich automatyczne wyłączanie i włączanie w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniową 
dla aplikacji pracujących w środowisku wirtualnym; 

5. posiadać możliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia równoważnej konfiguracji wszystkich 
serwerów fizycznych; 

6. być rozwiązaniem systemowym, tzn. instalowanym bezpośrednio na sprzęcie fizycznym; 
7. umożliwiać obsługę wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym; 
8. umożliwiać alokację dla maszyn wirtualnych większej ilości pamięci RAM niż jest fizycznie zainstalowana w serwerze 

fizycznym w celu osiągnięcia maksymalnego możliwego stopnia konsolidacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności 
w momencie utraty części zasobów maszyn fizycznych; 

9. umożliwiać maszynom wirtualnym pracującym w środowisku wirtualnym pod kontrolą systemów operacyjnych 
Windows, Linux pracę zarówno w konfiguracji jedno, jak i wieloprocesorowej (od 1 do 8 procesorów wirtualnych 
dla pojedynczej maszyny wirtualnej); 

10. posiadać funkcjonalność agregacji fizycznych kart sieciowych z kanałami zapasowymi zainstalowanymi na serwerach 
fizycznych bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich. 

Usługa wsparcia do produktu musi być świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. W ramach 
wsparcia Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oraz do najnowszej wersji produktu. 
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zamawiający wymaga autoryzowanego przez producenta szkolenia 
z administrowania zaoferowanym rozwiązaniem dla trzech administratorów Zamawiającego. 
 


