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WYKONAWCY

dotyczy: Rozbudowa infrastruktiu:y do skladowania danych (21/pn/2017)

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(j.t. Dz.U.2015^.2164 ze Zm.), przekazuj? tresc pytan dotycz^cych Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia (SIWZ), jakie wplyn^ly do Zamawiaj^cego w dniach 29 oraz 31 sierpnia

2017 r. poczt^ elektroniczn^ oraz udzielam wyjasnienia (odpowiedzi).

Zapvtanie 1 (tresc oryginalna);

W Opisie Przedmiotu Zamdwienia Zariiawiaj^cy w punkcie 1 podpunkt 6 (Porty Zewn?trzne)
wymaga aby macierz posiadala rninimum 4 porty Ethernet lOGb/s na potrzeby obshigi protokolu
iSCSl. Jechioczesnie wyinaga aby porty te pracowaly z pr^dkosciami lOGb/s, IGb/s.
Czy Zamawiaj^cy uzna za spebiienie wjonagah jesli zaoferowana macierz b^dzie posiadala porty
praeuj^ce tyiko z pr^dkosciami lOGb/s iSCSl ale nie posiadaj^ee mozliwosci autonegocjaeji do
IGb/s? Przy akttialnym poziomie. rozwoju teehnologii transmisja z pr^dkosei^ IGb/s jest
zdecydowanie zbyt niska dla protokolu iSCSl. Wielu producentow nie oferuje juz mozliwosci
zamawiania portow o tak niskiej przepustowosci dla tego protokolu. Pozostawienie tego
wymagania spowoduje wykluczenie wielu nowoczesnyeh rozwi^zah.

Wviasnienie (odpowiedz):

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie portow lOGb/s ISCSl bez autonegocjaeji do IGb/s.

Pkt 1 ppkt 6 formularza opis przedmiotu zamowienia „Porty zewn^trze" zwrot o tresci

„Porty muszq spelniac nast^puj^ee wymagania:
•  obshigiwane pr^dkosci-lOGb/s, IGb/s"
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otrzymuje brzmienie:

„Porty musz^ spelniac nast^puj^ce wymagania:
•  obslugiwanepr^dkosci-lOGb/s"

Zapytanie 2 (tresc orvginalna^:

W Opisie Przedmiotu Zamowienia Zamawiaj^cy podaje „Informacje na temat posiadanej
infrastruktury serwerowej" - serwery HP Integrity z systemem HPUX pracuj^ce w klastrze HP
ServiceGuard oraz serwery z wirtualizatorem VMWare. Jednoczesnie w punkcie I podpunkt 9
wymagan pt. „Replikacja danych" wymaga aby macierz posiadala replikacj? synchroniczn^.
Zakladaj^c liczb? mnog^ zamawianych macierzy jak to jest opisane w „Infonnacje na temat
posiadanej infrastruktury serwerowej", lub tez liczb? pojedyncz^, ale z mozliwosci^ rozbudowy
do wi^kszej liczby macierzy replikuj^cych dane w przysziosci, moina domniemywac iz
Zamawiajq.cy chce zbudowac rozwi^zanie HA oparte o dwa osrodki danych a tym samym w
swojej naturze iime niz rozwiqzanie oparte o jedno centrum przetwarzania danych (lokalne).
Prosimy o doprecyzowanie czy wspomniane klastry HP ServiceGuard s^ klastrami rozleglymi
geograficznie opartymi o wi^cej niz jeden osrodek przetwarzania typu „metro" i czy
macierz/macierze maj^ wspierac takie rozwiqzania dla oprogramowania HP Serviceguard i/Iub
VMWare? Jesli posiadana inffastmktura a tym samym wymagania odnosz^ si? do klastrow
lokalnych prosimy takze o doprecyzowanie tej informacji.

Wviasnienie (odpowiedzj:

Zamawiaj^cy zdecydowai si? doprecyzowac opis. Replikacja danych ma bye kompatybilna
jedynie z Ymware SRM.

Pkt I ppkt 9 formularza opis przedmiotu zamowienia „Funkcjonalnosci" opis funkcjonalnosci
„replikacja danych" otrzymuje brzmienie:

Replikacja danych

Musi umozliwiac zdaln^
synchroniczn^
replikacj? danych Replikacja musi
bye wykonywana na poziomie
kontrolerow, bez uzycia dodatkowych
serwerow i bez obci^zania serwerow
korzystaj^cych z macierzy.
Funkcjonalnosc musi zapewniac z
poziomu interfejsu administratora:
•  mozliwosc zawieszenia oraz

ponownego uruchomienia
przyrostowej resynchronizacji
kopii z orginalem
•  dla okreslonej pary dyskow
logicznych LUN macierzy zmian?
rol orginalu i kopii

Kompatybilnosci z posiadanym przez
Zamawiaj^cego systemem Ymware
SRM



Jezeli funkcjonalnosc ta jest odr^bnie
licencjonowana w ramach tego
zamowienia nie jest wymagane
dostarczenie niezb^dnych licencji dla
calej dostarczanej pojemnosci.

Zapytanie 3 (tresc orvginalna't!

W Opisie Przedmiotu Zamowienia w punkcie IV Zamawiaj^cy wymaga using instalacyjnych
ktore opisane s^ w sposob ogolny (instalacja, urachomienie maeierzy i jej konfiguraeja). Prosimy
0 doprecyzowanie wymagan w zakresie „konfiguracji". Czy Zamawiaj^cy rozumie przez to
podstawow^ konfiguraeja np. podl^czenie do sieci LAN, SAN ikonfiguracj? zamawianych
dyskow rozumianych jako inicjalizacja maeierzy ale bez konfiguracji grup, LUN-6w
iwystawiania ich do infrastruktury serwerowej, czy tez moze konfiguraeja ta ma bye
obszemiejsza np. poza opisanymi powyzej podstawowymi pracami konfiguracyjnymi, ma
obejmowac takze dol^czenie do klastra/klastrow, integraej? z rozwiqzaniem backupu posiadanym
przez Zamawiaj^cego lub inne prace konfiguracyjne.
Prosimy o doprecyzowanie jakiego dokladnie rodzaju maj^ to bye prace konfiguracyjne?

Wyjasnienie (odpowiedz);

Uslugi instalacyjne obejmuj^ wszystkie czynnosci konieczne do uruchomienia maeierzy
w srodowisku Zamawiaj^cego w zakresie umozliwiaj^cym sprawdzenie jej prawidlowego
dzialania. Czynnosci te dotyczq. samej maeierzy i jej oprogramowania. Czynnosci
do wykonania po stronie infrastruktury (LAN, SAN, serwery, system kopi zapasowych)
Zamawiaj^cy wykona samodzielnie zgodnie z wytycznymi producenta maeierzy
(na podstawie dostarczonej dokumentacji i przeprowadzonego instruktazu). Docelowa
konfiguraeja maeierzy b^dzie sukcesywnie wdrazana przez Zamawiaj^cego w trakcji eksploatacji.

Zmianie ulega pkt IV („Uslugi instalacyjne") ppkt 2 (Instruktaz) formularza opis przedmiotu
zamowienia otrzymuj^c brzmienie:

„W ramach using instalacyjnyeh Wykonawca b^dzie zobligowany do przeprowadzenia
instruktazu z zakresu konfiguracji i administracji maeierzy oraz oprogramowania zarz^dzaj^cego.
Instruktaz ma bye przeznaczony dla maksymalnie 4 osob i trwac minimum 6 godzin. Zakres
przeprowadzonego instruktazu musi umozliwic przeszkolonym pracownikom samodzielne
administrowanie maeierzy, wykonywanie czynnosci rekonfiguracyjnych oraz podstawow^
diagnostyk? bl^dow. W trakcie instruktazu Wykonawca przekaze dokumentacj? techniczn^ oraz
instrukcj? eksploatacyjn^ maeierzy."

Powyzsze wyjasnienia nie powoduj^ zmiany ogloszenia o zamowieniu, nie wymagajq. rowniez

przedhizenia terminu skladania ofert.

W zal^czeniu poprawiony formularz Opis przedmiotu zamowienia.
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