ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia
Dostawa oprogramowania Oracle lub równoważnego.
2. Kody CPV
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
72611000-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego.

3. Przedmiot zamówienia
3.1.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania w najnowszej wersji spełniającej
wymogi wskazane w pkt 8 OPZ wraz z zapewnieniem Wsparcia Technicznego dla dostarczonego
Oprogramowania na 12 miesięcy, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Nazwa oprogramowania
Oracle Multitenant
lub równoważne
Oracle Partitioning
lub równoważne
Oracle Active Data Guard
lub równoważne
Oracle Advanced Compression
lub równoważne
Oracle Advanced Compression
lub równoważne
Oracle Diagnostics Pack
lub równoważne
Oracle Diagnostics Pack
lub równoważne
Oracle Tunning Pack
lub równoważne
Oracle Tunnig Pack
lub równoważne

Typ
oprogramowania
Enterprise DB
Option
Enterprise DB
Option
Enterprise DB
Option
Enterprise DB
Option
Enterprise DB
Option
Enterprise DB
Management Pack
Enterprise DB
Management Pack
Enterprise DB
Management Pack
Enterprise DB
Management Pack

Metryka licencyjna Rodzaj licencji

Liczba
licencji
[szt.]

Named User Plus

bezterminowa

125

Procesor

bezterminowa

24

Procesor

bezterminowa

24

Named User Plus

bezterminowa

125

Procesor

bezterminowa

24

Named User Plus

bezterminowa

125

Procesor

bezterminowa

24

Named User Plus

bezterminowa

125

Procesor

bezterminowa

24

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy
odczytywać jako parametry minimalne

3.3.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien posiadać status partnerstwa producenta
oprogramowania umożliwiający sprzedaż licencji enterprise do klientów sektora publicznego. W
przypadku stosowania przez producenta oferowanego rozwiązania poziomów partnerstwa,
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy posiadania takiego poziomu partnerstwa zgodnie
z wymogami opisanymi w Rozdziale II oraz w Rozdziale III SWZ.

3.4.

Oprogramowanie nie może naruszać bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu
bezpieczeństwa państwa, mając na względzie m.in. fakt, że Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt. 7
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U z 2020 r. poz.
1369 z późn. zm.), dalej: „Ustawa”, należy do Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego
celem jest zgodnie z art. 3 Ustawy, zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w
tym zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez
osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do
świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów. Tym samym, Oprogramowanie
musi być zgodne z celem Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i przepisami Ustawy oraz nie
zagrażać cyberbezpieczeństwu, bezpieczeństwu publicznemu lub istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa.

4. Definicje
Nazwa / skrót

Opis

Dni Robocze

dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
każdy z przedmiotów zamówienia opisanych w pkt 3.1 OPZ.

Oprogramowanie
OPZ

niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Producent

producent Oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę.

Umowa

umowa w sprawie zamówienia publicznego zawartą przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
usługi lub inne świadczenia, zapewniane przez Producenta
Oprogramowania, oferowane razem z dostawą Oprogramowania,
obejmujące co najmniej świadczenia opisane w pkt 6 OPZ.

Wsparcie Techniczne

5. Dostawa
5.1.

Licencje dostarczane razem z Oprogramowaniem muszą pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucji ich Producenta.

5.2.

Zamawiający razem z dostawą wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie
wymogu zawartego w pkt 3.3 OPZ.

5.3.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aktualnego zestawienia w
formacie xls wszystkich dostarczonych pozycji w zakresie Oprogramowania, zawierającego
następujące informacje – o ile są udostępniane przez Producenta Oprogramowania - m.in.
numer partii, pełna nazwa produktu, metryka licencyjna, wersja i edycja Oprogramowania,
rodzaj licencji, okres obowiązywania licencji, okres obowiązywania Wsparcia Technicznego,
poziom Wsparcia Technicznego, ceny jednostkowe netto, kwoty VAT oraz ceny jednostkowe
brutto, zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i Ofercie.

5.4.

Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do dalszej
odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, itp. muszą być wystawione na docelowego
użytkownika jakim będzie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji lub inny
organ pełniący funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego wobec Zamawiającego.
Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Ministra Cyfryzacji będzie uprawniony do
korzystania z Oprogramowania, w szczególności w zakresie prac związanych z budową,
utrzymaniem, rozwojem i administracją systemów na rzecz Ministra Cyfryzacji.

6. Minimalne wymogi Wsparcia Technicznego
6.1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawy Oprogramowania wraz z zapewnieniem dla
Zamawiającego Wsparcia Technicznego dla dostarczanego Oprogramowania i wszelkich licencji,
udzielanych w celu wykonania Umowy – przez okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia
Oprogramowania z licencjami.

6.2.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Wsparcie Techniczne dla Oprogramowania realizowane
przez Producenta.

6.3.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, Wsparcie Techniczne obejmujące przyjmowania
zgłoszeń w trybie 24h/7, za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej Producenta.

6.4.

Wsparcie Techniczne obejmuje prawo do aktualizacji oprogramowania w ramach licencji na
oprogramowanie, bez dodatkowych opłat licencyjnych na poziomie podstawowych usług
wsparcia technicznego (Software Update License & Support) zgodnie z „Zasady Świadczenia
Asysty Technicznej dla Oracle” lub w przypadku oprogramowania równoważnego
odpowiedniego dokumentu dostarczonego przez Wykonawcę.

6.5.

Wsparcie Techniczne dla Oprogramowania wyszczególnionego w Tabeli nr 1 powyżej
świadczone będzie przez Producenta Oprogramowania.

6.6.

Usługa Wsparcia Technicznego będzie realizowana poprzez:
6.6.1. Udostępnienie (wystawienie) serwisu www producenta oprogramowania w zakresie
nowych wersji oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych,
aktualnych wersji oprogramowania, a także nowych wydań oprogramowania, będących
kontynuacją linii produktowej,

6.6.2. dostarczanie aktualizacji funkcjonalnych i wspierających dla oprogramowania oraz
poprawek bezpieczeństwa,
6.6.3. dostarczanie nowych wersji oprogramowania i technologii obejmujących m.in. poprawki
serwisowe, wersje wyższe (upgrade), wersje niższe (downgrade), wydania uzupełniające
oraz poprawki oprogramowania wybranych wersji produktów,
6.6.4. dostęp za pośrednictwem serwisu www do aktualnej dokumentacji technicznej
publikowanej i udostępnianej przez producenta oprogramowania,
6.6.5. dostęp za pośrednictwem serwisu www do obrazów (plików) do pobrania,
zawierających poprawki/aktualizacje/nowe wersje oprogramowania, niezwłocznie po
ich udostępnieniu przez producenta oprogramowania,
6.6.6. wsparcie w korzystaniu z oprogramowania, w formie świadczenia całodobowej obsługi
zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia (również w dni ustawowo wolne od
pracy), w formie elektronicznej (poprzez internetowy serwis www) lub telefonicznej pod
numerem wskazanym przez Wykonawcę, w godzinach 7.00-18.00.

7. Terminy realizacji
7.1.

Wykonawca, zobowiązany będzie zrealizować dostawę Oprogramowania w terminie do 6 Dni
Roboczych od dnia zawarcia Umowy. Termin dostawy Oprogramowania stanowi kryterium
oceny ofert.

8. Szczegółowe Wymogi dla Oprogramowania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania opisanego w tabeli w punkcie 3.1 OPZ lub
Oprogramowania równoważnego spełniającego kryteria wskazane przez Zamawiającego w celu oceny
równoważności poniżej.
8.1.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 1 - Oracle Multitenant
Licencja

Cechy
oprogramowania



Licencja bezterminowa z prawem do instalacji na własnym serwerze.



Metryka licencyjna - licencja na nazwanych użytkowników.

1.

Funkcjonalność oprogramowania równoważnego musi być taka sama jak niżej
wskazane funkcjonalności oprogramowania Oracle Multitenant.

2.

Musi współdziałać z eksploatowanym obecnie systemem przez zamawiającego i już
istniejącym oprogramowaniem Oracle nań się składającym (w szczególności z
serwerami aplikacji i motorem bazy danych).

3.

Musi posiadać możliwość pracy wielu baz danych zarządzanych przez pojedynczą

instancje.
4.

Musi posiadać możliwość przyłączenia bazy danych pracującej w architekturze
pojedynczej bazy danych, która jest zarządzana przez pojedynczą instancję do
instancji obsługującej wiele baz danych.

5.

Musi posiadać możliwość szybkiego klonowania baz danych pracujących w ramach
jednej instancji z wykorzystaniem technologii Copy on write.

6.

Musi posiadać możliwość zdalnego klonowania baz danych pracujących w ramach
jednej instancji z baz danych pracujących na instancji zdalnej.

7.

Musi posiadać możliwość wykonania operacji odłączenia / przyłączenia
(plug/unplug) pojedynczej bazy danych spod obsługi instancji.

8.2.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 2 - Oracle Partitioning
Licencja

Cechy
oprogramowania



Licencja bezterminowa z prawem do instalacji na własnym serwerze.



Metryka licencyjna - licencja na procesory.

1.

Musi współdziałać z eksploatowanym obecnie systemem przez zamawiającego i już
istniejącym oprogramowaniem Oracle nań się składającym (w szczególności z
serwerami aplikacji i motorem bazy danych).

2.

Polityki licencyjne dla oprogramowania muszą umożliwiać licencjonowanie
oprogramowania na platformie IBM POWER.

3.

Partycjonowanie powinno zezwalać na fizyczne rozmieszczenie wierszy tabeli w
wielu niezależnych segmentach (partycjach) na podstawie żądanego kryterium.

4.

Możliwość deklaratywnego wyboru różnych strategii partycjonowania – wg
zakresu wartości atrybutów (RANGE), wg klucza haszującego (HASH) lub wg listy
wartości atrybutów (LIST).

5.

Możliwość założenia subpartycji według tych samych strategii jak przy
partycjonowaniu (RANGE, HASH, LIST).

6.

Wykonanie podziału danych na partycje nie może prowadzić do braku możliwości
wykonania poprawnych wcześniej instrukcji SQL: Select, Insert, Update, Delete.

7.

Możliwość założenia dla całej spartycjonowanej tabeli indeksu globalnego –
indeks taki zawarty jest w jednym segmencie obejmując wszystkie segmenty
spartycjonowanej tabeli.

8.

Możliwość założenia dla spartycjonowanej tabeli indeksów lokalnych – struktura
partycjonowania indeksu lokalnego jest oparta na strukturze partycjonowania
tabeli .

9.

Możliwość założenia dla spartycjonowanej tabeli indeksów globalnych
spartycjonowanych. Struktura partycjonowania takiego indeksu jest odmienna od
struktury partycjonowania tabeli.

10. Możliwość założenia spartycjowanego indeksu dla nie spartycjonowanej tabeli.
11. Możliwość podjęcia przez optymalizator SQL decyzji o pominięciu dostępu do
partycji, które nie zawierają danych koniecznych do zrealizowania operacji:
wyszukiwania danych, łączenie tabel.
12. Dodatkowe komendy związane z obsługą partycjonowania są implementowane za
pomocą rozszerzeń języka SQL.
13. Możliwość wykonywania operacji takich jak dodawanie wielu partycji, usuwanie
wielu partycji, scalanie wielu partycji w jedną partycję, dzielenie jednej partycji na
wiele partycji za pomocą pojedynczego polecenia DDL.

8.3.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 3 - Oracle Active Data Guard
Licencja

Informacja



Licencja bezterminowa z prawem do instalacji na własnym serwerze.



Metryka licencyjna - licencja na procesory.



Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego.



Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne z wymienionym typem
Oprogramowania oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne.



Musi charakteryzować się cechami wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy
oprogramowania równoważnego.


Cechy
oprogramowania

1.

Musi spełniać warunki opisane w punkcie Cechy oprogramowania.
Musi współdziałać z eksploatowanym obecnie systemem przez zamawiającego i już
istniejącym oprogramowaniem Oracle nań się składającym (w szczególności z
serwerami aplikacji i motorem bazy danych).

2.

Polityki licencyjne dla oprogramowania muszą umożliwiać licencjonowanie
oprogramowania na platformie IBM POWER.

3.

Musi posiadać wbudowany w RDBMS mechanizm replikacji pomiędzy bazami

danych źródłową a docelową. Replikacji muszą podlegają wszystkie zmiany na bazie
danych źródłowej bez ograniczeń co do np. typów danych używanych w bazie
danych.
4.

Replikacja pomiędzy bazami danych musi mieć charakter logiczny. Zmiany
replikowane

muszą

być

zabezpieczone

odpowiednimi

mechanizmami

zapewniającymi konsystencję replikowanych zmian oraz walidowane po stronie
źródłowej jak i docelowej.
5.

Musi

posiadać

możliwość

konfiguracji

replikacji

synchronicznej

oraz

asynchronicznej pomiędzy bazami danych.
6.

Musi posiadać możliwość udostępnienia danych z bazy docelowej w trybie tylko do
odczytu podczas aktywnego procesu replikacji z bazy źródłowej.

7.

Musi posiadać możliwość wykorzystania bazy danych docelowej do wykonywania
kopii zapasowych przy czym kopie zapasowe wykonane na bazie docelowej mogą
być użyte do odtwarzania bazy źródłowej (kopie zapasowe bazy docelowej i
źródłowej powinny być w pełni kompatybilne).

8.

Musi posiadać możliwość wykonania kopii inkrementalnych na bazie docelowej.

9.

Musi posiadać możliwość konfiguracji automatycznego pełnego udostępnienia
bazy danych w ośrodku docelowym w sytuacji awarii bazy danych źródłowej.

10. Musi posiadać możliwość przełączania ról baz danych pomiędzy bazami danych
źródłową a docelową. Podczas takiego przełączenia baza danych źródłowa staje się
bazą docelową a baza danych docelowa bazą źródłową. Podczas takiego
przełączenia następuje zmiana kierunku replikacji pomiędzy bazami danych.
11. Musi posiadać możliwość konfiguracji dopuszczalnego czasu różnicy w stanie
danych pomiędzy bazami danych źródłową a docelową. W szczególnym przypadku
czas ten może wynosić 0 sekund czyli wymagana jest pełna synchronizacja danych.
12. Musi posiadać możliwość kaskadowania replikacji pomiędzy bazami danych. W
takiej sytuacji baza źródłowa wysyła dane do bazy danych docelowej, a baza
docelowa do następnej bazy danych.
13. Musi posiadać możliwość konfiguracji czasu opóźnienia ładowania danych do bazy
danych docelowej. W konfiguracji takiej baza danych docelowa przechowuje stan
danych starszy w stosunku do bazy danych źródłowej o konfigurowalny czas np. 120
minut.
14. Musi posiadać możliwość konfiguracji szyfrowania przesyłanych danych pomiędzy
bazą danych źródłową a docelową.

8.4.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 4 i 5 - Oracle Advanced Compression
Licencja



Licencja bezterminowa z prawem do instalacji na własnym serwerze.



Metryka licencyjna - dla części systemu licencja na procesory, dla części systemu
licencja na nazwanych użytkowników.

Informacja



Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego.



Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne z wymienionym typem
Oprogramowania oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne.



Musi charakteryzować się cechami wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy
oprogramowania równoważnego.


Cechy
oprogramowania

1.

Musi spełniać warunki opisane w punkcie Cechy oprogramowania.
Musi współdziałać z eksploatowanym obecnie systemem przez zamawiającego i już
istniejącym oprogramowaniem Oracle nań się składającym (w szczególności z
serwerami aplikacji i motorem bazy danych).

2.

Polityki licencyjne dla oprogramowania muszą umożliwiać licencjonowanie
oprogramowania na platformie IBM POWER.

3.

Funkcjonalność kompresji jest funkcjonalnością wbudowaną niewymagającą
rozbudowy przy pomocy zewnętrznych narzędzi programistycznych.

4.

Funkcjonalność

kompresji

musi

być

funkcjonalnością

oprogramowania

bazodanowego niezależną od systemu operacyjnego na którym pracuje
oprogramowanie baz danych.
5.

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji danych znajdujących się w
tabelach bazy danych. Użyty algorytm kompresji nie powinien degradować
wydajności aplikacji o charakterze pracy OLTP.

6.

Użyty mechanizm kompresji nie powinien uniemożliwiać operacji DML na bazie
danych. Operacje DML nie powinny wpływać na poziom kompresji danych w tabeli.

7.

Użyty mechanizm kompresji nie powinien wymuszać specjalnego trybu
ładowania/uaktualniania danych do/w tabeli.

8.

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji eksportów logicznych bazy
danych.

9.

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji danych niestrukturalnych

przechowywanych w bazie danych. Dane takie przechowywane są zazwyczaj jako
tzw. wielkie obiekty - LOB. Funkcjonalność kompresji danych niestrukturalnych
powinna mieć możliwość konfiguracji wykorzystanego algorytmu kompresji.
Dostępne

powinny

być

przynajmniej

trzy

poziomy

kompresji

danych

przechowywanych w bazie danych jako obiekty LOB.
10. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności deduplikacji danych niestrukturalnych
przechowywanych w bazie danych. Dane takie przechowywane są zazwyczaj jako
tzw. wielkie obiekty - LOB. Funkcjonalność deduplikacji obiektów LOB pozwala na
zmniejszenie przestrzeni potrzebnej na przechowywanie ich w bazie danych
optymalizując powtarzające się fragmenty danych w wielkim obiekcie.
11. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji transmisji pomiędzy bazą danych
podstawową a baza danych standby znajdującą się w ośrodku zapasowym w celu
obniżenia wymagań na pasmo pomiędzy ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem
zapasowym.
12. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji kopii zapasowych (backup) bazy
danych. Kompresja kopii zapasowych musi odbywać się od razu w czasie tworzenia
kopii zapasowej. Funkcjonalność kompresji kopii zapasowych powinna mieć
możliwość konfiguracji wykorzystanego algorytmu kompresji. W zależności od
użytego

algorytmu

użytkownik

może

sterować

zależnością

pomiędzy

współczynnikiem kompresji, wykorzystaniem CPU, czasem wykonania kopii
zapasowej. Mechanizm kompresji kopii zapasowych musi dostarczać przynajmniej
trzech poziomów kompresji.
13. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji transmisji pomiędzy bazą danych
a aplikacją.
14. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności automatycznej implementacji zarzadzania
cyklem życia danych (ILM Information Lifecycle Management). Dla danych często
wykorzystywanych stosowany jest algorytm kompresji nie pogarszający wydajności
pracy bazy danych w trybie OLTP. Dane archiwalne są automatycznie kompresowane
silnymi algorytmami kompresji, mogą być w sposób online'owy (bez wpływu na
prace użytkowników) przenoszone na inna warstwę storage (Automated Tiered
Storage).
15. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności śledzenia wykonywanych operacji SQL i DML
na tabelach i partycjach tabel.
16. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności wsparcia wykonywania kopii zapasowych z

udziałem mechanizmów dostępnych na macierzach dyskowych np. tworzenia tzw.
snapshot lub clone.
17. Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności online'owego przeniesienia partycji tabel
przy czym przeniesienie partycji może być połączone z kompresją danych.

8.5.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 6 i 7 - Oracle Diagnostics Pack
Licencja



Licencja bezterminowa z prawem do instalacji na własnym serwerze.



Metryka licencyjna - dla części systemu licencja na procesory, dla części systemu
licencja na nazwanych użytkowników.

Informacja



Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego.



Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne z wymienionym typem
Oprogramowania oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne.



Musi charakteryzować się cechami wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy
oprogramowania równoważnego.

Cechy
oprogramowania



Musi spełniać warunki opisane w punkcie Cechy oprogramowania.

1.

Musi współdziałać z eksploatowanym obecnie systemem przez zamawiającego i już
istniejącym oprogramowaniem Oracle nań się składającym (w szczególności z
serwerami aplikacji i motorem bazy danych).

2.

Część funkcjonalna lub rozszerzenie serwera bazy danych, działająca na platformach
sprzętowych i systemowych wspieranych przez bazę danych musi pozwalać na
automatyczną diagnostykę wydajności serwera bazy danych.

3.

Oprogramowanie musi posiadać wbudowane, utrzymywane automatycznie,
repozytorium danych o charakterystyce wydajnościowej serwera bazy danych.

4.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość konfiguracji interwału pomiarowego
oraz okresu zachowywania próbek w repozytorium.

5.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość raportowania bieżącej charakterystyki
wydajnościowej oraz charakterystyki historycznej zapisanej w repozytorium.

6.

Oprogramowanie

musi

posiadać

możliwość

raportowania

charakterystyki

wydajnościowej z okresu pomiędzy dwoma kolejnymi bądź wieloma próbkami
pomiarowymi.

7.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość wykonania analizy porównawczej
charakterystyk wydajnościowych pomiędzy różnymi okresami obserwacji.

8.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość wyliczenia wzorca wydajności (baseline)
na podstawie wcześniejszych obserwacji.

9.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość odniesienia kolejnych pomiarów do
wyznaczonego wcześniej wzorca wydajności.

10. Oprogramowanie musi posiadać wbudowane moduły zautomatyzowanej analizy
wydajności pozwalające na:
a)

identyfikację obszarów ewentualnych problemów wydajnościowych,

b)

uzyskanie rekomendacji dotyczących:


konfiguracji parametrów pracy,



przydziału pamięci,



wskazanie najbardziej obciążających instrukcji SQL,



wskazanie najbardziej obciążonych obiektów bazy danych,



problemów aplikacyjnych,



skalowania parametrów sprzętowych.

11. Oprogramowanie musi posiadać możliwość analizy charakterystyki aktywności sesji
podłączonych do bazy danych (historia aktywnych sesji) z uwzględnieniem
wykonywanych instrukcji SQL – na bieżąco oraz z wykorzystaniem próbek
historycznych zapisanych w repozytorium.
12. Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego monitorowania
wartości progowych (thresholds) dla metryk systemowych obserwowanych przez
serwer bazy danych. Możliwość zgłaszania alarmów lub ostrzeżeń.
13. Oprogramowanie musi posiadać możliwość wykrywania anomalii wydajnościowych
na poziomie dostępu do dysku wyrażających się pojedynczymi czasami dostępu
znacznie odbiegającymi od normy i obserwowanych wartości średnich.

8.6.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 8 i 9 Oracle Tunning Pack
Licencja



Licencja bezterminowa z prawem do instalacji na własnym serwerze.



Metryka licencyjna - dla części systemu licencja na procesory, dla części systemu
licencja na nazwanych użytkowników.

Informacja



Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego.



Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne z wymienionym typem
Oprogramowania oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne.



Musi charakteryzować się cechami wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy
oprogramowania równoważnego.

Cechy
oprogramowania



Musi spełniać warunki opisane w punkcie Cechy oprogramowania.

1.

Musi współdziałać z eksploatowanym obecnie systemem przez zamawiającego i już
istniejącym oprogramowaniem Oracle nań się składającym (w szczególności z
serwerami aplikacji i motorem bazy danych).

2.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość profilowania instrukcji SQL przez
optymalizator bazy danych uruchomiony w trybie strojenia:
a)

Analiza instrukcji SQL pod kątem ewentualnych potencjalnych błędów w
konstrukcji,

b)

Znajdowanie lepszych alternatywnych planów wykonania,

c)

Analiza pod kątem ewentualnego usprawnienia wykonania instrukcji przy
założeniu dodatkowych indeksów,

d)

Wyliczenie korekt

w stosunku

do

standardowego

zachowania

optymalizatora z uwzględnieniem odchylenia rzeczywistego charakteru
rozkładu danych względem przewidywanego na podstawie statystyk.
3.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość uzyskania rekomendacji dotyczących
ewentualnych usprawnień w optymalizacji logicznego schematu bazy danych na
podstawie definicji obciążenia uzyskanego z charakterystyk wykonywanych
instrukcji SQL. Rekomendacje dotyczą:

4.

a)

Strategii indeksowania,

b)

Strategii partycjonowania,

c)

Zastosowania widoków zmaterializowanych.

Rekomendacje powinny zawierać analizę zysków i kosztów dla ogólnego obciążenia
systemu oraz dla charakterystyk wykonania poszczególnych instrukcji SQL z
analizowanej definicji obciążenia.

5.

Oprogramowanie

musi

posiadać

możliwość

precyzyjnego

monitorowania

wykonania masywnych operacji SQL pozwalająca na określenie rzeczywistego
zużycia CPU, transferu I/O oraz uzyskanie zestawienia spodziewanej liczby wierszy
na kolejnych etapach wykonania instrukcji SQL w odniesieniu do liczby występującej
w rzeczywiści.

6.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość kontroli wykonywanych planów
instrukcji SQL w środowisku produkcyjnym za pomocą mechanizmu definiowania,
modyfikowania i wymuszania obowiązującego wzorca (SQL Baseline).

7.

Oprogramowanie musi posiadać analizowanie logicznego schematu bazy danych
pod kątem wskazań do przebudowy tabel lub indeksów.

9. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności
9.1.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w zakresie każdego wskazania wymienionego
w powyższym pkt 8 wskazał kryteria stosowane w celu oceny równoważności. W przypadku
zaoferowania rozwiązania równoważnego na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania jego
równoważności w sposób umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez
rozwiązanie równoważne wszystkich kryteriów równoważności.

9.2.

W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne (dotyczy
równoważności we wszystkich wskazanych powyżej przypadkach) nie będzie poprawnie
współpracować z oprogramowaniem lub sprzętem Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia
w funkcjonowaniu infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca podejmie na własny koszt
wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia sprawnego działania infrastruktury,
w tym dokona ewentualnych niezbędnych modyfikacji po odinstalowaniu rozwiązania.

9.3.

Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może wymagać żadnych nakładów po stronie
Zamawiającego, których nie wymagałoby również zastosowanie rozwiązań opisanych jako
rozwiązania referencyjne, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez
Zamawiającego infrastruktury ani w warstwie fizycznej ani w warstwie oprogramowania.

9.4.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie co najmniej nazwę producenta, nazwę
oferowanego Oprogramowania, identyfikator Oprogramowania nadawany przez jego
producenta, rodzaj licencji (według oznaczenia producenta), w sposób umożliwiający
Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację i weryfikację zaoferowanego Oprogramowania oraz
udowodnić, że oferowane rozwiązanie spełnia wskazane przez Zamawiającego kryteria
stosowane w celu oceny równoważności.

9.5.

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji dla produktów równoważnych w formie
upgradu, licencji czasowej, OEM, chyba że Zamawiający określił taki warunek w opisie
oprogramowania.

9.6.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania subskrypcji licencyjnej opartej o rozwiązania
chmurowe z wyłączeniem sytuacji, w którym Zamawiający określił taki warunek w opisie
oprogramowania.

9.7.

W przypadku błędnego działania środowiska lub wykrytych niezgodności pod kątem spełnienia
warunków OPZ po instalacji oprogramowania równoważnego Zamawiający ma prawo odstąpić
od Umowy.

10. Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w Rozdziale III SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy.

