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WYKONAWCY

dotyczy: Rozbudowa infrastruktury do skiadowania danych (21/pn/2017)

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zarnowien ptibliczriych

(j.t. Dz.U.2017.1579), przekazuj? tresc pytan dotyczqcych Specyfikacji listotnych WarunkoW

Zamowienia (SIWZ), jakie wplyn^ly do Z^awiaj^cego w dniu 6 listopada 2017 r. poczt^

elektroniczn^ oraz udzielam wyjaMenia (odpowiedzi).

Zapvtanie 1, 2, 3 draz 4 ltresc orvginalnal:

PYTANIE 1

Dotyczy OPZ, Wymagailie 1. Macierz dyskowa, tabela - wiersz 7.
Zamawiaj^cy wymaga, aby macierz posiadala minimxmi 64GB cache i musiala miec mozliwosc
rozbudowy do 128GB. Wielu producentow pamipci masowych, przy bardzo zblizonych
wymaganiach sprz?towych (ilosc portow, protokoly, rodzaj i ilbsc obslugiwanych dyskdw,
flmkcjonalnosci) przewidiije mozliwosc zastosowania do 32 GB pami^ci na kontroler -
sumarycznie 64GB na cal^ pami^c masow^. Wedlug najlepszej wiedzy Wykonawcy, obecnie tak
sformulowane wymaganie powoduje niepotrzebn^ koniecznosc zastosowania rozwi^zania
wyzSzej klasy, o znacznie wyzszych parametrach w stosunku do pozostalych wymagah w innych
sekcjach podanych przez Zamawiaj^cego. Powoduje znaczny wzrost kosztow oferowanego
urz^dzenia.
W zwiqzku z powyzszym, czy Zamawiaj^cy dopusci macierz wyposazon^ w 64GB pami^ci
podr^cznej cache zgodnie z zapisami w wierszu 7. tabeli, bez mozliwosci rozbudowy do 128GB?'

PYTANIE 2

Dotyczy OPZ, Wymaganie 1. Macierz dyskowa, tabela - Wiersz 9, Parametr: Obsluga wielu
sciezek Zamawiaj^cy wymaga, aby obsluga wielu sciezek musiala obslugiwac fdwnowazenie
obci^zenia pomi^dzy kontrolerami macierzy i umozliwiac rozlozenie obci^fenia pojedynczego
LUN'a na wszystkie interfejsy macierzy.
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Czy Zamawiaj^cy jako rownowam^ dopusci macierz, ktora w przypadku duzego obci^zenia
jednego kontrolera przepnie obshig? LUN'a na drugi, mniej obci^zony kontroler gwarantuj^c
rownomieme obciqzenie kontrolerow oraz b?dzie utnozliwiac rozlozenie obci^zenia
pojedynczego LUN'a na wszystkie udost^pHiaj^ce dane do bestow interfejsy tego samego typu
w kontrolerze obsluguj^cym LUN'a, zapewniaj^c jednoczesnie komunikacj^ hostdw z interfejsami
dragiego kontrolera?

PYTANIE 3

Dotyczy OPZ, Wymaganie 1. Macierz dyskowa, tabela - wiersz 9, Parametr: Migawkowe kopie
danych Zamawiajq:cy wymaga, aby wykonanie kopii migawkowej nie rnoze alokowac dodatkowej
przestrzeni dyskowej, do czasu zmiany danych na dysku zrodlowym lub jego kopii. Powyzsze
wymaganie znaczqco ogranicza konkurencj?, co powoduje wzrost kosztow zakupu rozwi^zania.
Dodatkowo Zamawiaj^cy nie wymaga dostarczenia licencji na flmkcjonalnosc kopii
migawkowych z czego wynika, ze fimkcjonalnosc ta nie jest kluczowa dla Zamawiaj^cego.
Decyduj^c si? na uzywanie technologii kopii migawkowych, niezaleznie od technologii na
pewnym etapie uzytkowania i tak jest si? zmuszonym na uzycia dodatkowej przestrzeni w celu
ich obshigi, tak wi?c nieznacz^cy jest moment alokacji przestrzeni dyskowej. W zwi^zku z
powyzszym, czy Zamawiaj^cy dopusci jako rownowaai^ macierz, ktora posiada funkcjonalnosc
kopii migawkowych, jednak konieczna jest wczesniejsza rezerwacja przestrzeni dyskowej
wykorzystywanej przez snapshoty?
PYTANIE 4

Dotyczy OPZ, Wymaganie 1. Macierz dyskowa, tabela - wiersz 9, Parametr: Migracja danych
W wymaganiu tym Zamawiaj^cy wymaga, aby macierz umozliwiala migracj? danych bez
przerywania dost?pu do nich pomi?dzy roznymi rodzajami dyskow SSD/SAS/NL-SAS na
poziomie calych i cz?sci wolumenow logicznych. Czy Zamawiaj^cy dopusci realizacj? tego

, parametra poprzez zmian? poziomu RAID grup dyskowych, na ktorych Utworzone s^ cale
wolumeny logiczne?

Wviasnienie todpowiedz na pvtania od 1 do 4Y:

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na sugerowane zmiany. Konfiguracja zamawianych urz^dzefi

zostala szczegolowo przemyslana oraz przeanalizowana pod k^tem obecnych potrzeb

zamawiaj^cego, a takze pod k^tem potrzeb w calym okresie eksploatacji macierzy. Z tego

wzgl?du zamawiaj^cy zdefiniowal nie tylko parametry, ktore b?dq. istotne na pocz^tku

funkcjonowania urz^dzen, ale rowniez te, ktore b?d4 mialy znaczenie w okresie pozniejszym.

Ponadto nalezy wzi^c pod uwag?, ze przedmiotem zamowienia jest macierz przeznaczona

do przechowywania kopii zapasowych danych przetwarzanych przez zamawiaj^cego.

Jej parametry musz| bye dostosowane do posiadanych systemow produkcyjnych, poniewaz

bezposrednio wpljwaj^ na bezpieczenstwo danych oraz czas wykonywania kopii.

Powyzsze wyjasnienia nie powodujq zmiany ogloszenia o zamowieniu, nie wymagaj^ rowniez

przedluzenia terminu skladania ofert.
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