
Nr zamowienia: formularz opis przedmiotti zam6wienia poprawiony

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z wdrozeniem elementow do tozbudowy infrastruktury

do skiadowania danych Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie

z opisem zawartym w ntniejszym fotmularzu otaz ze wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Zamowienie gwarantowane-

•  dostawg sptzgtu — dostawa macierzy,

• uslugi wdrozeniowe.

Prawo opcji-

•  dostaw? sprz^tu — dostawa dyskow wskaZanych w pkt. II oraz III

•  uslugi wdrozeniowe (o tym, czy dyski zostan^ dostatczone oraz wdrozone a takze czy w calosci czy

tyiko w czgsci zdecyduje zamawiaj^cy).

Infotmacje na temat posiadanej infrastruktury serwerowej:

Posiadana infirastruktura oparta jest o serwery HP Integrity bl870 i4j HP Integrity bl870 i2, HP bl 460c

Gen8 i nowsze z systemem operacyjnym HP-UX. Ww. systemy pracuj^ w klastrze HP Serviceguard, z

pakietami bazy danych Oracle. Jako oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczenstwa stosuje si?

HP Data Protector. Posiadane srodowisko wirtuahzacyjne oparte jest o rozwi^zania firmy Vmware.

Dostarczone macierze muszq, poprawnie wspoipracowac z posiadanym przez Zamawiaj^cego sprz?tem

i oprogramowaniem.

Definicje terminow:

•  Pojemnosc surowa - suma pojemnosci zainstalowanych w macierzy dyskow

•  Pojemnosc uzytkowa - ilosc przestrzeni wystawionej jako logiczne dyski

I. Macierz dyskowa — Iszt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu macierzy dyskowej:

Lp. Parametr Wymaganie

1. Obudowa

musi miec mozhwosc zainstalowania w posiadanej przez
Zamawiaj^cego szafie serwerowej rack 19" o glebokosci 100 cm lub
posiadac obudow? w formie szafy rack 19" o gi?bokosci do 100cm

2. Miejsce na dyski

Macierz musi bye wyposazona w rnintmum:
- min. 48 slotow na dyski 2,5"
- min. 48 slotow na dyski 3,5"

obsiuguj^cych dyski typu SSD, SAS 10k/15k, NL-SAS 7,2k

3. Przestrzen dyskowa
Musi miec zainstalowane:

a) min. 2,5 TB pojemnosci uzytkowej na dyskach SSD z
wykorzystaniem RAID-5 oraz przestrzeni (lub dodatkowego
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dysku) typu spare

b) min. 48 TB pojemnosci uzytkowej na dyskach NL-SAS z
wykorzystaniem RAID-6 oraz przetsrzeni (lub dodatkowego
dysku) typu spare, wymaga si? zastosowania dyskow NL-SAS o
pojemnosci nie mniejszej niz 6TB oraz wykorzystania rninimum
10 aktywnych dyskow (nie Ucz^c dysku typu spare w przypadku
gdy zaoferowana macierz uzywa na te potrzeby odrgbnego,
nieaktywnego dysku) '

Wolumeny logiczne Musi wspierac tworzenie wolumenow logicznych o wielkosci 16 TB

Kontrolery
Musi bye wyposazona w min. 2 kontrolery w konfiguracji
symetrycznej

Forty zewn^trzne

a) musi posiadac minimum 8 portow FC
Forty musz^ spelniac nast^puj^ce wymagania:

•  obsiugiwane pr^dkosci - 16Gb/s, 8Gb/s
•  typ ziq^cza — LC Duplex

•  diugosc fall — 850nm (swiatlowod wielomodowy)
Do uzyskania wymaganej liczby portow nie mogq, bye
wykorzystywane dodatkowe przelq,ezniki lub koneentratory FC.
Forty FC musz^ zapewniac poprawn^wspoiprae? z posiadanymi
przel^eznikami HF SN6000B 16Gb Fwr Fek+ i HF 8/40 SAN
Switch (Brocade 5100).

b) Musi posiadac minimum 4 porty Ethernet 10Gb/s na potrzeby
obslugi iSCSI
Forty musz^ spelniac nast^puj^ce wymagania:

•  obsiugiwane pr^dkosci-lOGb/s

•  typ zl^cza — SFF+
Do uzyskania wymaganej liczby portow nie mog^ bye
wykorzystywane dodatkowe przel^czniki lub koneentratory sieci.

7. Famine podr^czna

minimum 64GB przeznaczonej dla danych i informacji kontrokiych.
musi obslugiwac dynamiczny przydzial zasobow dla zapisu i odczytu
nie moze wykorzystywac dodatkowych kart pami^ci Flash i
przestrzeni na dyskach SSD.
Musi miec mozliwosc rozbudowy do 128GB

8. Wysoka dost^pnosc

Konfiguracja macierzy musi zapewniac nieprzerwan^ prac? i dost^p
do wszystkich danych w przypadku awarii pojedynczego elementu
macierzy oraz jego wymiany np.: dysku, wentylatora, kontrolera,
zasilacza, polki dyskowej.
Musi gwarantowac ochron? danych niezapisanych na dyskach (np.
pami^c kontrolera) w przypadku awarii zasilania poprzez
podtrzymanie bateryjne
AktuaHzacja rmkrokodu macierzy musi bye mozHwa w trybie on-line
tzn. z zachowaniem ci^lego dost^pu do prezentowanych przez
macierz zasobow dyskowych.Wszystkie kluczowe elementy:
kontrolery, pamigc cache macierzy musz^ bye redundantne i zasilane
z dwoch zrodel, w sposdb zapewniaj^cy odpornosc na awari?
jednego z nich.

9. Funkcjonakiosci Obsluga wielu sciezek

Musi:

- obslugiwac wiele kanalow 1/O
- zapewniac automatyczne przel^czanie
kanalu I/O w przypadku awarii sciezki
dost^pu serwerow do macierzy z
utrzymaniem ci^losci dost^pu do danych.
Umozhwiac przel^czanie kanaldw 1/O
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Replikacja danych

Migracja danych

Migawkowe kopie
danych

oparte o mechanizmy systemow
operacyjnych wspieranych przez macierz.
Obslugiwac rownowazenie obciqzenia
ponii^dzy kohtrolerami macierzy.
Umozliwiac fownomieme rozlozenie

obci^zenia pojedynczego LUN'a na
wszystkie interfejsy macietzy.
Jezeli funkcjonalnosc ta jest odr^bnie
licencjonowana w ramach tego zamo^enia
jest \^niagarie dostarczenie niezb^dnych
licencji dla catej dostarczanej pojemnosci.

Musi umozliwiac zdaln^ synchroniczn^

replikacje danych Replikacja musi bye
wykonywana na poziomie kontrolerow,

bez uzycia dodatkowych serwerow i bez

obciqzania serwetow kotzystaj^cych z

macietzy.

Funkcjonalnosc musi zapewniac z

poziOmu intetfejsu administratota:

•  mozliwosc zawieszenia oraz

ponoWnegb uruchomienia pizyrostowej
resynchronizacji kopH z orginaiem

•  dla okreslonej pary dyskow

logicznych LUN macierzy zmian? rol

orginalu i kopii

Kompatybilnosci z posiadanym ptzez
Zamawiaj^cego systemem Vmwate SRM

Jezeli funkcjonalnosc ta jest odr^bnie

licencjonowana w tamach tego zamowienia

nie jest wymagane dostatczenie

niezbgdnych licencji dla calej dostarczanej

pojemnosci.

Musi umozliwiac migracj? danych bez
przerywania dost^pu do nich pomi^dzy
roznymi rodzajami dyskow SSD/SAS/NL-
SAS na poziomie calych i czgsci
wolumenow logicznych.
Musi miec mozliwosc wykonywanie na
z^danie migawkowych kopii danych
(snapshot, point-in-time). Wykonanie koph
nie moze alokowac dodatkowej przestrzeni
dyskowej, do czasu zmiany danych na
dysku ztodlowym lub jego koph.
Musi wspietac wykonanie niinimum 32
koph pet wolumen logiczny
Jezeh funkcjonalnosc ta jest odt^bnie
hcencjonowana w ramach tego zamowienia
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nie jest wymagane dostarczenie
niezb^dnych licencji dla calej dostarczanej
pojemnosci.

Musi bye mozliwe zarz^czanie macierzami z poziomu:

•  interfejsu graficznegO

•  konsoli tekstowej
Wymagane funkcje oprogramowania zarz^dzaj^cego:
• monitorowame stanu maaerzy

10. Zatz^dzanie •  konfigurowanie macierzy

• monitorowanie wydajnosci macierzy, a w szczegokiosci
takich parametrow jak: Hczba operacji 1/O oraz
przepustowosc dla interfejsow zewngtrznych, wewngtrznych,
grup dyskowych, kontrolerow.

Oprogramowanie zarz^dzaj^ce musi gromadzic i udost^piiiac dane
historyczne.

11.
Wspierane systemy
opetacyjne

Musi wspierac posiadane oraz wykorzystywane przez Zamawiajstcego
systemy operacyjne HP-UX, Microsoft® Windows® Server 2008
R2/2012 R2/2016, VMware vSphere, Linux,

12. Zasilanie

Macierz ma bye zasilana napi^ciem jednofazowym 230V/50Hz
poprzez dwie lub cztery linie zasilaj^ce.
Macierz ma zapewniac redundancj? zasilania na poziomie 2N i nalezy

j^podl^czyc do dwoch roznych obwodow zasdania zakoncZonych

wtyczkami 32A (lP+N+Z,6h) pasujq^cymi do posiadanych przez

Zamawiajacego gniazd 32A zgodnych z norm^ lEC 60309.

13. Inne
8 szmki patchcordow swiatiowodowych LC/LC Duplex 5m do
podl^czenia macierzy

14.
Gwarancja i r^kojmia za
wady

na warunkach opisanych w SIWZ oraz okreslonych w ofercie

II. DyskNL-SAS-24s2t.-OPCJA

(Zamawiaj^cy zdecyduje cZy skofzysta z opcji a takze czy w pettiym zakresie czy tylko w cz^sci)

Nazwa produCerita:

Pojemnosc i tiazwa modelu dysku;

Nazwa producenta, naZwa modelu oraz pojemnosc i pozostate parametry dysku s^ identyczne

jak dyskow oferowanych w pkt I Macierz dyskowa.

Lp. Parametr Wymaganie

1. Przeznaczenie Dysk NearLine do macierzy z pkt 1

2.
Pojemnosc
pojedynczego dysku

o pojemnosci zaoferowanej w macierzy z pkt 1

3. Inne parametry
wielkosc - 3,5";
interfejs — zgodny z polka macierzy z pkt 1;
pr^dkosc obrotowa — min. 7,2K

4. Licencje
Jezeli to konieczne nalezy dostarczyc licencje pozwalaj^ce na
wykorzystanie funkcjonalnosci opisanych w pkt 1

5. Gwarancja na warunkach opisanych w SIWZ oraz okreslonych w ofercie

III.DyskSSD -8szt.-OPCJA
(Zamawiaj^cy zdecyduje czy skorzysta z opcji a takze czy w petnym zakresie czy tylko w cz^sci)
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Nazwa ptoducenta:

Pojemnosc i naZwa modelu dysku:

Nazwa ptoducenta, nazwa modelu oraz pojemnosc i pozostal^e patametry dysku s^ identyczne

jak dyskow oferowanych w pkt I Macierz dyskowa.

Lp. Parametr Wymaganie

1. Przeznaczenie Dysk SSD do macierzy z pkt 1

2.
Pojemnosc
pojedynczego dysku

o pojemnosci zaoferowanej w macierzy z pkt 1

3. Inne parametry
wielkosc - 2,5";
interfejs — zgodny z polka macierzy z pkt 1;

4. Licencje
Jezeh to konieczne nalezy dostarczyc licencje pozwalaj^ce
na wykorzystanie funkcjonakiosci opisanych w pkt 1

5. Gwarancja na warunkach opisanych w SIWZ oraz okre^onych w ofercie

IV. Uslugi instalacyjne

Celem uslug instalacyjnych jest w zakresie zamowienia gwarantowanego:
-instalacja, uruchomienie macierzy i jej konfiguracja,
W zaktesie prawa opcji

-instalacja, uruchomienie dyskow obj^tych prawem opcji oraz ich konfiguracja.

1) Instalacja macierzy dyskowej.

Macierz dyskowa z pkt 1 ma zostac zainstalowana i skonfigurowana we wskazanym miejscu
w serwerowni w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

2) Instruktaz

W ramach uslug instalacyjnych Wykonawca b^dzie zobhgowany do przeprowadZenia instruktazu
z zakresu konfiguracji i adrniiiistracji macierzy oraz oprogramowania zarz^dzaj^cego. Instruktaz ma bye
przeznaczony dla maksymalnie 4 osob i trwac rninimum 6 godzin. Zakres przeprowadzonego instruktazu

musi umozhwic przeszkolonym pracownikom samodzielne adrninistrowanie macierzy wykonywanie
czynnosci rekonfiguracyjnych oraz podstawow^ diagnostyk^ bi^dow. W trakcie instruktazu Wykonawca
przekaze dokumentacjg techniczn^ oraz instrukcj^ eksploatacyjn^ macierzy.

V. Warunki gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r^kojmi za wady dla dostarcZonych
macierzy oraz dyskow dostarczonych w ramach opcji
Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji oraz r^kojmi Za wady przedmiotu zamowienia na
zasadach opisanych we wzorze umowy oraz o dlugosci podanej w ofercie. Bieg okresu gwarancji oraz
r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokolu wdrozenia. W ramach udzielonej gwarancji
Wykonawca wimen zapewnic wsparcie serwisowe.
Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamowienia elementy (zarowno zamowienia
gwarantowanego jak i prawa opcji) musz^ bye obj^te wsparciem serwisowym na ponizszych zasadach:
1) Wsparcie serwisowe swiadczone bgdzie w miejscu instalacji elementow rozbudowy infrastruktury

serwerowej przez okres ohowi^zywania gwarancji i r^kojmi
2) Wsparcie serwisowe obejmuje:
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•  Sprzgt

•  Opfogtamowanie wbudowane_(firmware i sterowniki) i zarz^dzaj^ce zainstalowane na
sprz^cie lub niezb^dne do jego poprawnego funkcjonowania zgodnie z opisem.

3) Obsiuga zgioszen w j^zyku polskim.
4) Okno czasowe zglaszania incydentow dotycz^cych sptz^tu i oprogramowania; zgodnie z tresci^

fotmulatza oferty.
5) Czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz^tu i oprogramowania: zgodnie Z tresci^ formularza

oferty (zgiaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej b^dz wskazanej przez Wykonawc?
strony intemetowej).

6) Czas naprawy sprz^tu i oprogramowania liczony od chwili przyst^pienia (zareagowania przez
Wykonawc?): Zgodnie z tresci% formularza oferty.

7) Wykonawca ma obowi^zek podejmowania niezwiocznych dziaian zmierzaj^cych
do rozwi^zywania problemow wspolpracy dostarczonych elementow rozbudowy infrastruktury
serwerowej z pozostalymi elementami srodowiska informatycznego Zamawiaj^cego.

8) Jezeli naprawa (w tym usunigcie awarii) sprzgtu wymaga wymiany nosnika danych (dysk tWardy),
Zamawiaj^cy wymaga pozostawienia uszkodzonego nosnika u Zamawiaj%cego.

9) Dostgp do poprawek i nowych wersji oprogramowania obj^tych zamowieniem, oraz prawo do ich
instalacji i uzytkowania przez Zamawiajacego.

10) Dost^p wyznaczonych osob Zamawiajq^cego do baz wiedzy, zarowno producenta sprz^tu,
jak i oprogramowania.

Tresc niniejszego formularza b?dzie podstaw^ do sporz^dzenia zai^cznika nr 1 do umowy.

Imi^ i nazwisko upelhomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod pis


