Warszawa, dnia 24.01.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2
Dotyczy postępowania na: dostawę dwóch blokowych macierzy dyskowych wraz z 60-miesięcznym
wsparciem technicznym – COI.ZAK.262.18.2021
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Pytanie 1
Wymaganie Poz. 2 Architektura pkt 1)
Zamawiający oczekuje, aby macierz wykorzystywała równocześnie dwa typy dysków NVMe, tj. SSD
NVMe i Flash NVMe, podczas gdy nie zachodzą żadne okoliczności techniczne czy też technologiczne,
które wymuszałyby korzystanie przez Zamawiającego z dwóch typów dysków na raz. Ponadto zgodnie
z wymaganiem Poz. 3 pkt 2) Zamawiający wymaga: „W skład macierzy musi wchodzić co najmniej 48
dysków/modułów flash w technologii SSD NVMe lub modułów Flash NVMe”, co oznacza, iż
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego typu dysków.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową obsługującą jeden typ dysków
tj. SSD NVMe lub Flash NVMe?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 2 – Architektura, ppkt. 1
Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
1) Macierz musi umożliwiać instalację w kontrolerach macierzowych
2. Architektura
kombinacji nośników dyskowych w technologii NVMe dwóch
rodzajów równocześnie: SSD NVMe i SCM NVMe lub SSD NVMe i
Flash NVMe.
Pozostałe wymagania wskazane w Lp. 2 – Architektura, pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje
macierzy z możliwością obsługi różnych typów nośników, ze względu na możliwość konsolidacji innych
składowych posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury, w przyszłości nie wyklucza się możliwości
użycia różnych typów nośników.
Pytanie 2
Wymaganie Poz. 4 Kontrolery macierzowe pkt 4)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której każda para kontrolerów obsługuje min. 620
dysków SAS lub min. 72 dyski NVMe? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu Zamawiającego
sformułowanemu w wymaganiu Poz. 2 pkt 1), Wykonawca zamierza zaoferować najnowszą macierz
typu All-NVMe zbudowaną wyłącznie z wykorzystaniem dysków NVMe (bez obsługi mniej wydajnego
protokołu SAS). Macierze takie, ze względu na charakterystykę zastosowanego protokołu, cechują się
mniejszą ilością obsługiwanych dysków, jednocześnie zapewniając wyższy poziom wydajności w
porównaniu do protokołu SAS.
W ocenie Wykonawcy macierz All-NVMe najlepiej spełni postawione w OPZ wymagania.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje macierzy dyskowej, gdzie każda para
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kontrolerów zapewni bez utraty wydajności obsługę min. 620 dysków, ze względu na konieczność
konsolidacji innych składowych posiadanej infrastruktury. W przyszłości Zamawiający zakłada
rozbudowę macierzy o dodatkową przestrzeń dyskową. Ponadto Zamawiający wskazuje, że powyższe
wymaganie spełniają rozwiązania wielu producentów.
Pytanie 3
Wymaganie Poz. 4 Kontrolery macierzowe pkt 5)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową z możliwością rozbudowy do min. 4 kontrolerów
zarządzanych z jednego interfejsu GUI, CLI bez konieczności korzystania z przełączników SAN lub tzw.
witalizatorów sieci w celu ich połączenia, co jest rozwiązaniem wydajniejszym i łatwiejszym w
zarządzaniu, gdyż nie są wykorzystywane żadne dodatkowe elementy pośredniczące?
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje macierzy z możliwością rozbudowy do 8
kontrolerów, ze względu na możliwość konsolidacji innych składowych posiadanej przez
Zamawiającego infrastruktury, w przyszłości zakłada się konieczność rozbudowy macierzy do 8
kontrolerów. Ponadto Zamawiający wskazuje, że powyższe wymaganie spełniają rozwiązania wielu
producentów.
Pytanie 4
Wymaganie Poz. 6 Interfejsy i protokoły komunikacji pkt 2)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową umożliwiającą rozbudowę do minimum 48 portów FC
32Gb/s? Wymagana rozbudowa do 72 portów FC 32Gb/s odnosi się do określonej liczby podzespołów
macierzy nie powiązanymi z jakimikolwiek wymaganiami wobec macierzy. Zgodnie z wymaganiem dot.
wydajności macierzy Poz 11 pkt 1), Zamawiający oczekuje, że oferowana macierz osiągnie wydajność
700 000 IOPS przy średnim rozmiarze bloku 16 KiB, co pozwala na obliczenie wymaganej
przepustowości portów:
Podstawy konwersji jednostek:
1 KiB = 1,024 KB
1 GB/s = 1000000 KB/s
GB/s = 8*Gb/s
Dane wejściowe:
IOPS = 700 000
wielkość bloku = 16 KiB = 16,384 KB
Obliczenia:
Przepustowość [KB/s] = [IOPS] * [wielkość bloku w KB] = 700000*16,384 = 11468800 KB/s = 11,4688
GB/s
Przepustowość [Gb/s] = 8*11,4688 = 91,75 Gb/s
Liczba potrzebnych portów o przepustowości 32Gb/s = 91,75 / 32 = 2,87, co oznacza, że już 3 porty o
przepustowości 32Gb/s będą w stanie zapewnić wymaganą wydajność macierzy wyrażoną w IOPS.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 6 – Interfejsy i protokoły
komunikacji, ppkt. 2 Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
Interfejsy i
2) Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 64
protokoły
portów FC 32Gb/s,
komunikacji
Pozostałe wymagania wskazane w Lp. 6 – Interfejsy i protokoły komunikacji, pozostają bez zmian.
Zamawiający oczekuje macierzy wyposażonej w minimum 32 porty FC o przepustowości 32 Gb/s, gdzie
6.
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w początkowej konfiguracji zakłada się, że każdy kontroler będzie wyposażony w 8 portów FC.
Możliwości rozbudowy o porty FC są podyktowane koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości
portów w każdym kontrolerze, zarówno przed rozbudową jak i po rozbudowie macierzy o dodatkowe
kontrolery (8 szt. łącznie). Możliwość rozbudowy macierzy do wymaganej liczby portów gwarantuje
zapewnienie ogólnej przepustowości dla całej macierzy, ale również zapewnia wydajność na
pożądanym poziomie. Zamawiający tworząc wymagania brał pod uwagę nie tylko aspekty dotyczące
wymaganej przepustowości, ale również aspekty dotyczące zapewnienia redundancji, separacji
środowisk, konfiguracji wielościeżkowości dla podłączonych hostów, replikacji, gdzie poszczególne
zadania będą obsługiwane poprzez różne grupy portów FC.
Pytanie 5
Wymaganie Poz. 7 Bezpieczeństwo danych pkt 1)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową obsługującą tylko jeden poziom RAID 6, który chroni
przed jednoczesną awarią dwóch dysków w przeciwieństwie do gorszego poziomu ochrony RAID 5,
który chroni tylko przed awarią jednego dysku? Zamawiający wymaga w Poz. 11 pkt 1) a) określonych
parametrów wydajnościowych przy konfiguracji zabezpieczającej „przed jednoczesną awarią
dowolnych dwóch dysków”, co jednoznacznie wskazuje, że planuje wykorzystywać RAID 6, a nie RAID
5.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje macierzy z możliwością implementacji
zarówno mechanizmu RAID5 i RAID6 ze względu na możliwość konsolidacji innych składowych
posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury, w przyszłości nie wyklucza się możliwości użycia
różnych typów nośników, a zatem również różnych poziomów zabezpieczenia RAID ze względu na
uwarunkowania ekonomiczne, ważność systemów, których dane mają być zabezpieczane oraz
charakter zabezpieczanych środowisk. Ponadto Zamawiający wskazuje, że powyższe wymaganie
spełniają rozwiązania wielu producentów.
Pytanie 6
Wymaganie Poz. 8 Funkcje niezawodnościowe pkt 3)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową umożliwiającą jedynie dynamiczne zwiększanie rozmiaru
woluminu? W procesie zmniejszania woluminu dane są zagrożone z uwagi na utratę przez wolumin
przestrzeni koniecznej do przechowywania w nim danych, w związku z czym taka procedura jest w
macierzach klasy Enterprise blokowana.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 8 – Funkcje
niezawodnościowe, ppkt. 3 Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
8.

Funkcje
niezawodnościowe

3) Urządzenie musi umożliwiać dynamiczne zwiększenie rozmiaru
woluminów (LUN bez mechanizmu thin-provisioning) do 64 TB.
Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie odbioru przedmiotu
zamówienia do wykonania testu potwierdzającego możliwość
założenia woluminu o wielkości 1 TB i zwiększenie jego rozmiaru do
64 TB, a następnie zapisania w nim danych do 100% pojemności.
Pozostałe wymagania wskazane w Lp. 8 – Funkcje niezawodnościowe, pozostają bez zmian.
Pytanie 7
Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 4 c)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której monitoring pozwala prezentować faktycznie
osiągany poziom zmniejszenia objętości danych dzięki zastosowaniu mechanizmów redukcji danych
zamiast prezentować jedynie możliwość osiągnięcia dodatkowej przestrzeni dyskowej dzięki
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zastosowaniu mechanizmów redukcji danych? Wymaganie Poz. 9 pkt 4 c) nie odnosi się do cech
technicznych i funkcjonalnych macierzy, lecz jedynie do sposobu prezentacji określonych danych
związanych z eksploatacją urządzenia. Sposób prezentacji parametrów nie wpływa na realizację funkcji
macierzy wymaganych w OPZ Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 9 – Zarządzanie, ppkt. 4
Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
9.

Zarządzanie

4) Monitoring musi także obejmować:
a) monitorować dane dotyczące wydajności
proaktywnego raportowania i rozwiązywania
problemów z wydajnością (hot-spot),

w celu
wszelkich

b) tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących rozkładu
pojemności w czasie, ukazywać przyszłe trendy,
c) prezentować osiągany poziom zmniejszenia objętości danych
dzięki zastosowaniu mechanizmów redukcji danych,
d) tworzyć analizy i raporty dotyczące różnych poziomów
przechowywania danych w systemie (tiering),
e) Identyfikować aktualnie nieużywaną przestrzeń dyskową,
która nie jest przydzielona lub nie bierze udziału w ruchu I/O z
serwera lub aplikacji,
f)

umożliwiać w pełni funkcjonalny podgląd wydajności z
relacjami góra / dół i trendami historycznymi,

g) zapewniać zautomatyzowane analizy predykcyjne,
h) zapewniać podgląd wydajności systemu pamięci dotyczące:
a. wielkość systemu pamięci masowej:
 ogólną aktywność systemu
 wielkość systemu
 najbardziej aktywne węzły
 najbardziej aktywne wolumeny
 wielkość wg woluminu
b. wydajność systemu pamięci masowej
 szybkość operacji I/O (op/s)
 szybkość przesyłania danych (MiB/s)
 czas odpowiedzi (ms/op)
Pozostałe wymagania wskazane w Lp. 9 – Zarządzanie, pozostają bez zmian.
Pytanie 8
Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 4 d)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której monitoring nie umożliwia tworzenia analiz i
raportów dotyczących różnych poziomów przechowywania danych w systemie (tiering)? Jest to
funkcjonalność, w którą są wyposażone macierze obsługujące różne typy dysków, gdy w przypadku
macierzy obsługującej tylko jeden typ dysków (bez tieringu) – a taka macierz jest dopuszczona przez
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sformułowane w OPZ wymagania – nie ma potrzeby monitorowania tego parametru. Ponad to
wymaganie Poz. 9 pkt 4 d) nie odnosi się do cech technicznych i funkcjonalnych macierzy, lecz jedynie
do sposobu prezentacji określonych danych związanych z eksploatacją urządzenia. Sposób prezentacji
parametrów nie wpływa na realizację funkcji macierzy wymaganych w OPZ Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający podtrzymuje wymaganie na podstawie posiadanej
wiedzy i doświadczenia oraz faktu wykorzystywania wymaganej funkcjonalności (tiering) na obecnie
posiadanych urządzeniach, a także w związku z faktem możliwości uzupełnienia takiej funkcjonalności
poprzez wykorzystanie ogólnodostępnego oprogramowania.
Pytanie 9
Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 4 f)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której monitoring pozwala prezentować osiągany
poziom zmniejszenia objętości danych dzięki zastosowaniu mechanizmów redukcji danych bez
wizualizacji za pomocą wykresów „przed” i „po”? Wymaganie Poz. 9 pkt 4 f) nie odnosi się do cech
technicznych i funkcjonalnych macierzy, lecz jedynie do sposobu prezentacji określonych danych
związanych z eksploatacją urządzenia. Sposób prezentacji parametrów nie wpływa na realizację funkcji
macierzy wymaganych w OPZ Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
Pytanie 10
Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 4 g)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której monitoring umożliwia w pełni funkcjonalny
podgląd wydajności z relacjami góra / dół oraz trendami historycznymi zajętości przestrzeni dyskowej?
Wymaganie Poz. 9 pkt 4 g) nie odnosi się do cech technicznych i funkcjonalnych macierzy, lecz jedynie
do sposobu prezentacji określonych danych związanych z eksploatacją urządzenia. Sposób prezentacji
parametrów nie wpływa na realizację funkcji macierzy wymaganych w OPZ Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje możliwie najszerszej możliwości
kontrolowania wydajności macierzy. Monitoring szerokiego spektrum parametrów pozwala na
szacowanie trendów nie tylko w obszarze pojemności, ale również przepustowości. Proponowana
zmiana znacznie ogranicza kontrolę innych parametrów poza pojemnością i uniemożliwiłoby
prognozowanie ewentualnych zmian konfiguracyjnych macierzy w dłuższej perspektywie.
Pytanie 11
Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 4 i) – najbardziej aktywne pule, wielkość wg hosta, wielkość wg puli,
wielkość wg warstwy
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której monitoring umożliwia podgląd wydajności
systemu pamięci w odniesieniu do wymienionych w Poz. 9 pkt. 4 i) parametrów z wyłączeniem
najbardziej aktywnych pul dyskowych, wielkości wg puli, wielkości wg hosta, wielkości wg warstwy? W
nowoczesnych macierzach dyskowych odchodzi się od organizowania przestrzeni dyskowej w pule na
rzecz jednej puli dyskowej, w której wszystkie dyski pracują na rzecz danego woluminu. Takie podejście
powoduje, że wszystkie dyski są równomiernie obciążone, a brak wielu pul powoduje, że nie ma
potrzeby ich monitorowania. Ponad to wymaganie Poz. 9 pkt 4 i) nie odnosi się do cech technicznych i
funkcjonalnych macierzy, lecz jedynie do sposobu prezentacji określonych danych związanych z
eksploatacją urządzenia. Sposób prezentacji parametrów nie wpływa na realizację funkcji macierzy
wymaganych w OPZ Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
Pytanie 12
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Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 6)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową, w której system zarządzania umożliwia konfigurację
raportów serwisowych (call-home) w sposób automatyczny i regularny (np. raz na 2 dni) z
wykorzystaniem innych protokołów niż SMTP? Zamawiający w wymaganiu Poz. 9 pkt 6) dopuszcza
tylko jeden, ograniczony w swych funkcjonalnościach, sposób komunikacji macierzy z serwisem
producenta z wykorzystaniem wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem serwera SMTP, nie
dopuszczając tym samym stosowania alternatywnych metod komunikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 9 – Zarządzanie, ppkt. 6
Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
9.

Zarządzanie

6) Zarządzanie musi umożliwić konfigurację wysyłania raportów
serwisowych (call-home) w sposób jednokierunkowy inicjowany po
stronie macierzy przez SMTP lub HTTPS w sposób automatyczny i
regularny (np. raz na 2 dni).
Pozostałe wymagania wskazane w Lp. 9 – Zarządzanie.
Pytanie 13
Wymaganie Poz. 9 Zarządzanie pkt 9)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową zapewniającą zgodność z posiadanym przez
Zamawiającego oprogramowaniem IBM PowerVC i wspieraną przez producenta oprogramowania
zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie https://www.ibm.com/docs/en/powervc/2.0.2?top
ic=powervc-hardware-software-requirements#powervc_hwandsw_reqs_hmc__storageSec?
W/w link odnosi się do pełnej listy wspieranych rozwiązań, która obejmuje rozwiązania wymienione z
nazwy oraz inne rozwiązania integrujące się z oprogramowaniem PowerVC poprzez wtyczkę
(Pluggable) i nie zawęża listy tylko do części wspieranych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego
na stronie https://www.ibm.com/docs/en/powervc/2.0.2?topic=storage-planning-providers.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje pełnej zgodności oferowanej macierzy z
oprogramowaniem PowerVC pod wskazanym linkiem
https://www.ibm.com/docs/en/powervc/2.0.2?topic=storage-planning-providers, co wiąże się z
pełną opieką i wsparciem technicznym zarówno oprogramowania PowerVC jak i macierzy.
Zamawiający zaznacza, że rezygnacja z tego wymagania wiązała się będzie z potencjalną stratą
gwarancji i wsparcia producenta, dla posiadanych urządzeń, wykorzystujących oprogramowanie IBM
PowerVC. Zamawiający wskazuje, że pod wskazanym w wymaganiach linkiem znajduje się wiele
modeli macierzy, kilku uznanych producentów.
Pytanie 14
Wymaganie Poz. 10 Funkcje zarządzania danymi pkt 4)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową posiadającą funkcjonalność thin-provisioningu dla
wszystkich woluminów wraz z możliwością wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych woluminów
lub wyłączenia nadalokacji przestrzeni dyskowej lub włączenia pełnej alokacji? Thin-provisioning jest
powszechnie stosowaną metodą na efektywne zarządzanie przestrzenią dyskową i w rzadkich
przypadkach wystąpienia potrzeby jej wyłączenia różni producenci stosują różne techniki m.in.
wyłączenie thin-provisioningu, wyłączenie nadalokacji lub pełna prealokacja.
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje, że operacje wyłączenia nadalokacji i włączenia pełnej alokacji przestrzeni
dyskowej jest równoważne z zasadami działania ogólnie przyjętego mechanizmu thin-provisioningu.
Pytanie 15
Wymaganie Poz. 10 Funkcje zarządzania danymi pkt 8)
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Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową bez możliwość zdefiniowania dla woluminu logicznego
dwóch rzeczywistych kopii danych na różnych grupach/pulach dysków wewnętrznych? W
nowoczesnych macierzach dyskowych dysków nie dzieli się na pule. Wszystkie dyski pracują na rzecz
danego woluminu i w związku z tym nie ma możliwości definiowania dla woluminu logicznego dwóch
rzeczywistych kopii danych na różnych grupach/pulach dysków wewnętrznych, co powoduje, że zapis
ten jest bezzasadny.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje, że przy planowanym wykorzystaniu różnych
nośników, różnych poziomów zabezpieczenia RAID, a co za tym idzie różnych warstw(tiering), będzie
miał również możliwość separacji pomiędzy warstwy kopii woluminu. Ponadto Zamawiający wskazuje,
że powyższe wymaganie spełniają rozwiązania wielu producentów.
Pytanie 16
Wymaganie Poz. 10 Funkcje zarządzania danymi pkt 9)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową umożliwiającą wykonywanie migracji woluminów
logicznych między jedną linią produktową macierzy tego samego producenta oraz wewnątrz macierzy,
bez zatrzymania aplikacji korzystającej z tych woluminów z pominięciem wymogu, aby migrowane
zasoby mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie
dyskach stałych? Zamawiający wymaga w Poz. 11 pkt 1) a) określonych parametrów wydajnościowych
przy konfiguracji zabezpieczającej „przed jednoczesną awarią dowolnych dwóch dysków”, co
jednoznacznie wskazuje, że planuje wykorzystywać RAID 6, a nie RAID 5. W związku z powyższym
bezzasadne jest wymaganie na zabezpieczenie danych różnymi poziomami RAID. Jednocześnie
Zamawiający w Poz. 3 pkt 1) wymaga konfiguracji zbudowanej wyłącznie w oparciu o moduły dyskowe
jednego typu, wobec czego wymóg, aby dane mogły egzystować na różnych technologicznie dyskach
stałych jest bezzasadny.
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Uzasadnienie jak w odpowiedzi do pytanie nr 5.
Pytanie 17
Wymaganie Poz. 10 Funkcje zarządzania danymi pkt 14)
Czy Zamawiający dopuszcza macierz dyskową bez funkcjonalności wirtualizacji zasobów znajdujących
się na innych macierzach dyskowych, w szczególności pochodzących od HDS, IBM, Fujitsu, EMC,
NetApp?
Odpowiedź:
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający w ramach planowanej konsolidacji infrastruktury
planuje zwirtualizować poza migrowanymi danymi dane z innych posiadanych macierzy, co zapewni w
przyszłości spójność całego środowiska i nieograniczone możliwości zarządzania danymi.
Pytanie 18
Ad. pkt 2 Architektura „1) Macierz musi umożliwiać instalację w kontrolerach macierzowych
kombinacji nośników dyskowych w technologii NVMe dwóch rodzajów równocześnie: SSD NVMe i
Flash NVMe.”
Pytanie :
Większość uznanych producentów macierzy dyskowych klasy korporacyjnej stosuje w swoich
macierzach dwa rodzaje nośników w technologii NVMe , czyli dyski SSD NVMe oraz SCM NVMe.
Autorskie moduły FLASH NVMe stosowane są przez nielicznych producentów (np. IBM® FlashCore®
Modules) i takie wymaganie mocno ogranicza konkurencyjność postępowania. Czy Zamawiający
zaakceptuje macierz, umożliwiającą instalację kombinacji nośników dyskowych w technologii NVMe
dwóch rodzajów równocześnie : SSD NVMe i SCM NVMe?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
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Pytanie 19
Ad. pkt 3 Pojemność „3) Macierz w ponad 80% pojemności fizycznej (raw) powinna być zbudowana za
pomocą modułów flash NVMe.
Każdy moduł flash NVMe musi być odporny na awarię całego chip’a w ramach pojedynczego
dysku/modułu. Awaria całego chip’a (pierwszego) nie może powodować wyłączenia dysku/modułu. *”
Pytanie :
Wskazana funkcjonalność preferuje jednego producenta w stopniu znacznym. W oparciu o kryteria
oceny ta dodatkowo punktowana funkcjonalność umożliwia zaoferowanie ponad 30% wyższej ceny niż
oferty konkurencyjne, osiągając zbliżoną końcową ocenę punktową. W oferowanych przez nas
macierzach dyski SSD NVMe klasy korporacyjnej dla całej pojemności (100%) oferują analogiczne
funkcje niezawodnościowe jak w wymaganiach dla autorskich modułów Flash NVMe, czyli odporność
na awarię na poziomie chip’a.
Czy w związku z powyższym Zamawiający byłby skłonny zmodyfikować wymaganie jak niżej:
Macierz w ponad 80% pojemności fizycznej (raw) powinna być zbudowana za pomocą
dysków/modułów NVMe odpornych na awarię całego chip’a w ramach pojedynczego dysku/modułu.
Awaria całego chip’a (pierwszego) nie może powodować wyłączenia dysku/modułu. *”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 3 – Pojemność, ppkt. 3
Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
3) Macierz w ponad 80% pojemności fizycznej (raw) powinna być
zbudowana za pomocą dysków/modułów NVMe. Każdy dysk/moduł
NVMe musi być odporny na awarię całego chip’a w ramach
pojedynczego dysku/modułu. Awaria całego chip’a (pierwszego) nie
może powodować wyłączenia dysku/moduł.2
Treść przypisu dolnego nr 2 oraz pozostałe wymagania wskazane w Lp. 3 – Pojemność, pozostają bez
zmian.
3.

Pojemność

Pytanie 20
Ad. pkt 4 Kontrolery „4) Każda para kontrolerów musi obsługiwać min. 620 dysków.”
Pytanie :
Czy zamawiający zaakceptuje macierz, której pojedyncza para kontrolerów obsługuje min. 620 dysków
a zestaw 4 kontrolerów pozwala na obsługę min. 768 dysków ?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
Pytanie 21
Ad. pkt 7 Bezpieczeństwo Danych „4) Macierz musi posiadać wbudowane sprzętowo, na nośnikach
dyskowych NVMe, szyfrowanie AES-256. Administrator musi mieć możliwość decyzji o aktywowaniu
szyfrowania.”
Pytanie :
Producenci pamięci masowych stosują w swoich rozwiązaniach dwa równoważne pod względem
bezpieczeństwa i wydajności sposoby szyfrowania danych. Jest to szyfrowanie z wykorzystaniem
modułów sprzętowych w kontrolerach macierzy lub szyfrowanie na nośnikach dyskowych. Obie te
metody szyfrowania sprzętowego z wykorzystaniem algorytmu AES-256 są uznane przez NIST (National
Institute of Standards and Technology) i posiadają certyfikację bezpieczeństwa FIPS 140-2.
Czy Zamawiający w związku z tym zaakceptuje macierz z szyfrowaniem w dedykowanych modułach
sprzętowych w kontrolerach macierzy, posiadającej aktualny certyfikat bezpieczeństwa FIPS 140-2,
którego potwierdzenie znajduje się na https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-modulevalidation-program/Validated-Modules ?
Odpowiedź:
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Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale II SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI. Szczegółowe wymagania techniczne, L.p. 7 – Bezpieczeństwo Danych,
ppkt. 4 Tabeli, który otrzymuje brzmienie:
4) Macierz musi posiadać wbudowane sprzętowo, na nośnikach
dyskowych NVMe lub w kontrolery macierzowe, szyfrowanie AES256. Administrator musi mieć możliwość decyzji o aktywowaniu
szyfrowania.
Pozostałe wymagania wskazane w Lp. 7 – Bezpieczeństwo Danych, pozostają bez zmian.
7.

Bezpieczeństwo
danych

Pytanie 22
Punkt 3.3) Macierz w ponad 80% pojemności fizycznej (raw) powinna być zbudowana za pomocą
modułów flash NVMe. Każdy moduł flash NVMe musi być odporny na awarię całego chip’a w ramach
pojedynczego dysku/modułu. Awaria całego chip’a (pierwszego) nie
może powodować wyłączenia dysku/modułu.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie uzasadnienia tak opisanego parametru. Parametr ten jest
charakterystyczny dla macierzy IBM. Każdy pozostały producent macierzy po wystąpieniu jakiejkolwiek
awarii modułu Flash NVMe wymienia go w ramach gwarancji. Zamawiający dopuszcza awarie modułów
Flash NVMe w punkcie 8.4). Natomiast dodatkowo punktuje funkcjonalność charakterystyczną dla
jednego producenta, która nie daje Zamawiającemu żadnych korzyści, oprócz utrudnienia konkurencji
dla innych producentów macierzy dyskowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.
Pytanie 23
Punkt 4.1) Macierz musi być zbudowana z minimum czterech kontrolerów pracujących w trybie activeactive / dual-active.
Czy tryb active-active/ dual-active powinien być realizowany jedocześnie dla wszystkich 4 kontrolerów
pracujących jako jedna logiczna macierz/klaster macierzowy czy tryb ten powinien być realizowany na
poziomie pary kontrolerów w jednej obudowie, które dalej pracują logicznie jako macierz czterokontrolerowa (dwie pary kontrolerów)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na różny sposób funkcjonowania klastrów macierzowych
u różnych producentów dopuszcza zarówno realizację wymagania przez jednoczesną pracę czterech
kontrolerów jako jedna macierz logiczna jak i również na poziomie par kontrolerów pracujących
logicznie jako macierz cztero-kontrolerowa (dwie par kontrolerów).
Pytanie 24
Punkt 4.4) Każda para kontrolerów musi obsługiwać min. 620 dysków.
Wnosimy o usunięcie wymogu gdyż Klient oczekuje dostawy dla całej macierzy łącznie minimum 48
dysków/modułów. Natomiast należy dostarczyć minimum 4 kontrolery (z możliwością rozbudowy do
8 kontrolerów) więc powyższy wymóg jest jeszcze bardziej oderwany od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, a ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji i wybranie oferty pochodzącej od
jednego producenta czyli IBM.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
Pytanie 25
Punkt 7.1) Macierz musi obsługiwać poziomy RAID5 i RAID6 i musi być możliwe zdefiniowanie RAID na
liczbie dysków z zakresu co najmniej od 6 do 16 dysków.
Zamawiający oczekuje dostawy macierzy z dedykowaną pojemnością opisaną w punkcie 3.1) i 7.2) w
oparciu o RAID 6. W związku z tym wnosimy o usunięcie konieczności posiadania wsparcia dla RAID5.
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Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.
Pytanie 26
Punkt 7.2) Macierz musi posiadać wbudowane sprzętowo, na nośnikach dyskowych NVMe,
szyfrowanie AES-256. Administrator musi mieć możliwość decyzji o aktywowaniu szyfrowania.
Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach przeprowadzonych testów (opis w punkcie 11 Wydajność) włączonej funkcjonalności szyfrowania danych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Rozdziału II – Opis Przedmiotu Zamówienia nie będzie
wymagał w ramach przeprowadzonych testów włączonej funkcjonalności szyfrowania danych.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w
poniższym zakresie:
I. Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców:
w pkt 19.7 ppkt 19.7.1 otrzymuje brzmienie:
W przypadku kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” oferta zostanie oceniona na podstawie:
Dodatkowe funkcjonalności
Macierz w ponad 80% pojemności fizycznej (raw) powinna być
zbudowana za pomocą dysków/modułów NVMe. Każdy dysk/moduł
NVMe musi być odporny na awarię całego chip’a w ramach pojedynczego
15 pkt
dysku/modułu. Awaria całego chip’a (pierwszego) nie może powodować
wyłączenia dysku/moduł.
Macierz powinna udostępniać Zamawiającemu funkcjonalność
wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych,
15 pkt
w szczególności pochodzących od HDS, IBM, Fujitsu, EMC, NetApp.
Rozmiar zasobów objętych wirtualizacją – min. 400TB per Macierz.
II. Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia:
w pkt IV Termin realizacji przedmiotu zamówienia, ppkt 1), dolny przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:
„Kryterium oceny ofert, punktowane – 10 pkt”.
III. Rozdział III – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
§4 ust. 2 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
„macierz w ponad 80% pojemności fizycznej (raw) powinna być zbudowana za pomocą
dysków/modułów NVMe. Każdy dysk/moduł NVMe musi być odporny na awarię całego chip’a w
ramach pojedynczego dysku/modułu. Awaria całego chip’a (pierwszego) nie może powodować
wyłączenia dysku/moduł3;”.
Treść przypisu dolnego nr 3 pozostaje bez zmian.
IV. Rozdział IV – Formularz oferty wraz z załącznikami:
1) w Załączniku nr 5 do Formularza oferty, w L.p. z OPZ 2 zmianie ulega ppkt 1), który otrzymuje
brzmienie: „Macierz musi umożliwiać instalację w kontrolerach macierzowych kombinacji
nośników dyskowych w technologii NVMe dwóch rodzajów równocześnie: SSD NVMe i SCM
NVMe lub SSD NVMe i Flash NVMe”;
2) w Załączniku nr 5 do Formularza oferty, w L.p. z OPZ 6 zmianie ulega ppkt 2), który otrzymuje
brzmienie: „Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 64 portów FC 32Gb/s”,
3) w Załączniku nr 5 do Formularza oferty, w L.p. z OPZ 7 zmianie ulega ppkt 4), który otrzymuje
brzmienie: „Macierz musi posiadać wbudowane sprzętowo, na nośnikach dyskowych NVMe

10

lub w kontrolery macierzowe, szyfrowanie AES-256. Administrator musi mieć możliwość
decyzji o aktywowaniu szyfrowania.”,
4) w Załączniku nr 5 do Formularza oferty, w L.p. z OPZ 8 zmianie ulega ppkt 3), który otrzymuje
brzmienie: „Urządzenie musi umożliwiać dynamiczne zwiększenie rozmiaru woluminów (LUN
bez mechanizmu thin-provisioning) do 64 TB. Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie
odbioru przedmiotu zamówienia do wykonania testu potwierdzającego możliwość założenia
woluminu o wielkości 1 TB i zwiększenie jego rozmiaru do 64 TB, a następnie zapisania w nim
danych do 100% pojemności.”;
5) w Załączniku nr 5 do Formularza oferty, w L.p. z OPZ 9 otrzymuje brzmienie:
„ZARZĄDZANIE:
1) Zarządzenie urządzeniem (tzn. zarządzanie co najmniej wszystkimi portami We/Wy,
woluminami, nośnikami NVMe, dyskami SSD, klonowaniem, replikacją) musi być
realizowane z jednego interfejsu GUI, CLI niezależnie od liczby zainstalowanych
kontrolerów macierzowych.
2) Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej
protokołem https.
3) Zarządzanie musi zapewnić monitoring stanu technicznego w jakim urządzenie się
znajduje. Monitoring musi także obejmować co najmniej wydajność macierzy
i wykorzystywaną pojemność. Możliwość historycznego przeglądania wydajności
i pojemności przez okres co najmniej 52 tygodni wstecz.
4) Monitoring musi także obejmować:
a) monitorować dane dotyczące wydajności w celu proaktywnego raportowania
i rozwiązywania wszelkich problemów z wydajnością (hot-spot),
b) tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących rozkładu pojemności w czasie,
ukazywać przyszłe trendy,
c) prezentować osiągany poziom zmniejszenia objętości danych dzięki zastosowaniu
mechanizmów redukcji danych,
d) tworzyć analizy i raporty dotyczące różnych poziomów przechowywania danych
w systemie (tiering),
e) Identyfikować aktualnie nieużywaną przestrzeń dyskową, która nie jest
przydzielona lub nie bierze udziału w ruchu I/O z serwera lub aplikacji,
f)

umożliwiać w pełni funkcjonalny podgląd wydajności z relacjami góra / dół i
trendami historycznymi,

g) zapewniać zautomatyzowane analizy predykcyjne,
h) zapewniać podgląd wydajności systemu pamięci dotyczące:
a. wielkość systemu pamięci masowej:
 ogólną aktywność systemu
 wielkość systemu
 najbardziej aktywne węzły
 najbardziej aktywne wolumeny
 wielkość wg woluminu
b. wydajność systemu pamięci masowej
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 szybkość operacji I/O (op/s)
 szybkość przesyłania danych (MiB/s)
 czas odpowiedzi (ms/op)
5) Zarządzanie musi umożliwić aktualizację daty i czasu z serwera NTP.
6) Zarządzanie musi umożliwić konfigurację wysyłania raportów serwisowych (call-home)
w sposób jednokierunkowy inicjowany po stronie macierzy przez SMTP lub HTTPS w
sposób automatyczny i regularny (np. raz na 2 dni).
7) Zarzadzanie musi umożliwić konfigurację powiadomień o błędach i ostrzeżeniach do
serwera SNMP.
8) Zarządzanie musi umożliwić wyodrębnienie uprawnień dla grupy użytkowników
zarządzających wirtualnymi woluminami VMWare (VASA provider).
9) Macierz musi zapewniać zgodność z posiadanym przez Zamawiającego
oprogramowaniem IBM PowerVC, być wspierana przez producenta oprogramowania i
wymienione
z
nazwy
w
dokumentacji
zamieszczonej
na
stronie
https://www.ibm.com/docs/en/powervc/2.0.2?topic=storage-planning-providers”
6) w Załączniku nr 6 do Formularza oferty, L.p. z OPZ 1 otrzymuje brzmienie: „Macierz w ponad
80% pojemności fizycznej (raw) powinna być zbudowana za pomocą dysków/modułów NVMe.
Każdy dysk/moduł NVMe musi być odporny na awarię całego chip’a w ramach pojedynczego
dysku/modułu. Awaria całego chip’a (pierwszego) nie może powodować wyłączenia
dysku/moduł.”.

Wiesław Krzywiński
Dyrektor Generalny
/-/
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