Warszawa dnia 23.07.2020 r.
Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.9.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 3
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę oraz
wdrożenie sprzętowej Platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz
z 60 miesięcznym wsparciem technicznym. , na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej
treść pytań Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianę SIWZ:
PYTANIE NR 1:
Zamawiający w Rozdziale 2, Wymagania Ogólne, definiuje w punkcie 6 wymagań szczegółowych,
że w nowym rozwiązaniu funkcjonalność wirtualizacji będzie realizowana w oparciu o posiadane 256
licencje oprogramowania vSphere Enterprise Plus with Operations Management (vSOM). W celu
przeprowadzenia prawidłowej modernizacji posiadanych licencji tj. dodania funkcjonalności
HCI prosimy o podanie numerów kontraktów (contract numer) lub numerów instancji (instance
numer)– informacje te są widoczne dla Zamawiającego na portalu my.vmware.com.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie vSphere Enterprise Plus
with Operations Management (vSOM) zostało nabyte w ramach kontraktu numer: 469755776.
PYTANIE NR 2:
Wsparcie dla posiadanych licencji VMware vSphere
Czy w ramach oferty na Platformę Zamawiający oczekuje objęcia wsparciem producenta również
warstwy wirtualizacji Vmware?
Czy Zamawiający zobowiązuje się zmienić czasy i odpowiedzialności w przypadku awarii jeśli problem
wynikać będzie z warstwy wirtualizacji?
Prosimy o podanie numerów kontraktów do przedłużenia lub numeru umowy typu ELA
do przedłużenia.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 wskazał licencje które posiada w ramach kontraktu
nr 469755776. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania opartego na ww.
technologii Wykonawca musi zapewnić wsparcie dla licencji w liczbie niezbędnej do realizacji
przedmiotu zamówienia.
W zakresie zmiany czasu i odpowiedzialności w przypadku awarii, Zamawiający nie zmienia
postanowień SIWZ.
PYTANIE NR 3:
Wsparcie dla licencji wirtualizacji
Czy Zamawiający zaakceptuje usługę wsparcia dla posiadanych licencji Vmware realizowaną przez
Partnera OEM dostarczającego sprzęt dla platformy HCI. Wsparcie różni się od wsparcia Producenta
jedynie tym, że nie pozwala na migracje licencji na inny sprzęt (sprzęt innego producenta) oraz nie

umożliwia świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych (wymagana do tego aktywna umowa
serwisowa typu ELA).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie SDS było niezależne od platformy sprzętowej, a serwis
Producenta oprogramowania w żadnym aspekcie nie był ograniczony lub opóźniany przez stosowanie
usług serwisowych Partnerów typu OEM (w szczególności do obsługi zgłoszeń na pierwszej lub
drugiej linii wsparcia).
Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 4:
Wsparcie dla licencji wirtualizacji
Czy Zamawiający zgadza się na dostawę usługi wsparcia dla licencji VMware bez dostępnej
funkcjonalności Skyline?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że serwis producenta oprogramowania SDS w żadnym aspekcie nie może być
ograniczony. Zamawiający obecnie posiada możliwość korzystania z mechanizmów Skyline i nie
wyraża zgody na ograniczenie tej funkcjonalności.
Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 5:
W rozdziale 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia , Wymagania Ogólne, punkt 6 – Wymagania
Szczegółowe, Zamawiający określa, że w platformie wykorzystana będzie posiadana przez
Zamawiającego warstwa wirtualizacji w postaci oprogramowania VMware vSphere with Operations
Management 6 Enterprise. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ofercie
na platformę HCI dostawy wsparcia również na te licencje i Zamawiający zapewni na cały czas
trwania umowy utrzymania Platformy wsparcie VMware na poziomie min. Production.
W przypadku, gdy Zamawiający wymaga dostawy spójnego w czasie wsparcia na warstwę wirtualną
prosimy o podanie numerów kontraktów nie objętych umową ramową które należy przedłużyć lub
numeru umowy ramowej typu ELA (w tym przypadku konieczne będzie przedłużenie całej umowy).
Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2. Zamawiający potwierdza, że obowiązujący
poziom wsparcia dla bieżącego kontraktu nie może zostać zmieniony.
PYTANIE NR 6:
Dotyczy ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 7.1.f
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, jako równoważne, które zamiast wysokości 1U będzie
zajmowało 2U oraz zamiast kart M.2. będzie miało zainstalowany hypervisor na dwóch dyskach HDD
300 GB połączonych ze sobą w RAID1?
Zmiana wysokości na 2U oraz możliwość zastosowania 2 dysków HDD zamiast dysków M.2 pozwoli
zaoferować rozwiązanie HPE Simplivity. Proponowana ilość oraz rozmiar dysków HDD dla potrzeb
hypervisor-a w HEP Simplivity, zapewnią tą samą funkcjonalność oraz wydajność, co wymagane dyski
M.2.
Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:
Zamawiający dopuszcza stosowanie dysków HDD pod wirtualizator.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania obudowy typu 2U z uwagi na znaczące ograniczenie
możliwości późniejszej rozbudowy środowiska.

Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt 7.1.f) rozdziału II SIWZ – Opis przymiotu zamówienia
(OPZ), który przyjmuje następujące brzmienie:
7.1.f) Serwery w rozmiarze 1U z redundantnymi zasilaczami o mocy odpowiadającej zainstalowanym
komponentom o certyfikacie sprawności min. Platinum i zainstalowanymi dwoma modułami flash 8
GB (RAID1) lub modułem M.2 dedykowanymi do instalacji hypervisora o pojemności 128 GB.
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w miejsce kart M.2 dedykowanych dla hypervisora dysków
twardych połączonych w RAID1.
PYTANIE NR 7:
Dotyczy ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 7.1.c
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, jako równoważne, które będzie spełniało wymóg dostarczenia
320 TB netto przestrzeni dyskowej przy rozłożeniu na 4 pule dyskowe (po dwie pule dyskowe
w każdej lokalizacji), każda pula dyskowa będzie wielkości 80 TB netto?
Rozwiązanie HPE Simplivity, które planujemy zaoferować pozwoli na zwiększenie efektywności
deduplikacji. W HPE Simplivity, deduplikacja jest wykonywana na poziomie klastra, zatem
jej wydajność jest efektywniejsza w porównaniu do innych alternatywnych technologii tej klasy.
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem puli 160TB nie rozumiał puli dyskowej tylko przestrzeń do wykorzystania
per site. Zamawiający nie określa podziału przestrzeni dyskowej w Lokalizacji.
Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 8:
Dotyczy ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 7.1.c:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym możliwa jest awaria jednego hosta w ramach
pojedynczej puli dyskowej w danej lokalizacji, przy założeniu że w danej lokalizacji są co najmniej
2 pule dyskowe ?
FTT=2, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia powoduje bardzo duży narzut na ilość
potrzebnej przestrzeni dyskowej. Możliwość zaoferowania rozwiązania, które posiada następujące
zabezpieczenia:
• RAID 6 na dyskach – możliwość jednoczesnej awarii po 2 dyski w każdym z hostów bez braku
przestojów.
• HA na poziomie klastra w danej puli dyskowej oraz HA na poziomie klastrów pul dyskowych w danej
lokalizacji, tak aby awaria pojedynczego hosta nie spowodowała braku dostępności do danych
w ośrodku.
• Zintegrowane narzędzie do backupu, które w przypadku awarii dwóch hostów pozwoli
na odtworzenie maszyny wirtualnej, która ma do 1TB poniżej 60 s.
pozwolą na utrzymanie pełnego bezpieczeństwa i ciągłości działania w przypadku awarii dwóch
hostów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje
postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 9:
Dotyczy ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wraz ze sprzętem niezbędnych licencji
dla oferowanego rozwiązania sprzętowego w modelu OEM ?

W tym projekcie możliwość zaoferowania platformy sprzętowej oraz niezbędnych licencji jako OEM,
a następnie objęcie całości (sprzęt + licencje ) wsparciem serwisowym przez jedne podmiot tj przez
producenta platformy sprzętowej, podnosi poziom bezpieczeństwa całego projektu. Klient końcowy
(Ministerstwo Cyfryzacji) w taki sposób będzie mógł uzyskać gwarancje i pewność, że w całym okresie
trwania umowy będzie miał wsparcie serwisowe producenta platformy sprzętowej dla zakupionej
platformy HCI (sprzęt i oprogramowanie).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby oferowane rozwiązanie sprzętowe miało support świadczony w modelu
OEM, jednocześnie Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie SDS było niezależne od platformy
sprzętowej, a serwis Producenta oprogramowania SDS w żadnym aspekcie nie był ograniczony
lub opóźniany przez stosowanie usług serwisowych Partnerów typu OEM (w szczególności do obsługi
zgłoszeń na pierwszej lub drugiej linii wsparcia).
PYTANIE NR 10:
Jaką architekturę klastrów Planuje Zamawiający dla dostarczonej platformy HCI. Czy definiowana jest
min lub maksymalna ilość klastrów jakie Wykonawca ma przygotować na etapie wdrożenia?
Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 7.2 rozdziału II SIWZ -OPZ, planuje utworzyć klastry lokalne
oraz jeden rozciągnięty klaster managementowy oparty o dwa serwery. Jedocześnie Zamawiający
wymaga przyszłej możliwości utworzenia min. 3 rozciągniętych klastrów w oparciu o wszystkie
dostarczone serwery.
Zamawiający dodaje punkt 7.2.g) w rozdziale II SIWZ - OPZ o następującym brzemieniu:
7.2.g) Licencja na rozwiązanie SDS musi umożliwiać realizację min. 3 rozciągniętych klastrów
i obejmować możliwością sklastrowania rozciągniętego wszystkie dostarczone serwery. Pojedynczy
klaster rozciągnięty musi mieć możliwość wykorzystania min 12 serwerów per site. Tymczasowa
niedostępność łącza między lokalizacjami nie może powodować konieczności manualnej interwencji
administratora.
PYTANIE NR 11:
Czy Zamawiający wymaga od dostarczonego sprzętu późniejszej rozbudowy o komponenty dyskowe
typu NVMe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga możliwość rozbudowy każdego z dostarczonych serwerów w ramach Platformy
HCI o dyski/karty NVMe i możliwość dodania ich do inicjalnie dostarczonej przestrzeni dyskowej
w celu jej zwiększenia.
PYTANIE NR 12:
Czy Zamawiający oczekuje możliwości instalacji dodatkowych pamięci RAM oraz dysków
w dostarczonej platformie? Na jaką skalowalność sprzęt ma być przygotowany?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje możliwość rozbudowy sprzętu (scale-up) o pamięci RAM
o dodatkowe 10-20%, natomiast w przypadku dysków o min. dwa dodatkowe dyski lub karty NVME.
Odnośnie skalowalności rozwiązania Zamawiający wymaga dostarczenia min. 60 serwerów
(min. 30 do pojedynczej lokalizacji) w celu zabezpieczenie odpowiedniego rozłożenia przetwarzania
wynikającego z architektury aplikacji i przewiduje skalowalność (scale-out) zakładającą podwojenie
ilości dostarczonych serwerów w przyszłości.

PYTANIE NR 13:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 6 - Wymagania Ogólne, Pozycja 13).
Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie nie naruszało bezpieczeństwa lub istotnego
interesu bezpieczeństwa Państwa natomiast w OPZ Zamawiający nie definiuje, żadnego z kluczowych
obszarów technicznych. Bazując na rekomendacjach instytucji autoryzowanych w zakresie
bezpieczeństwa oraz rekomendacji przedstawianych przez Ministerstwo Cyfryzacji prosimy
o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania typu HCI zgodnego min.
z wymaganiami art. 18 RODO, „Prawo do ograniczenia przetwarzania” oraz rekomendacjami
bezpieczeństwa definiowanymi przez Unię Europejską w ramach “ICT Standards for Procurement”
gdzie w szczególności od nowo wdrażanych systemów stanowiących część infrastruktury krytycznej
oczekuje się min.:
 Funkcjonalności
budowania
polityk
bezpieczeństwa
niezależnie
od topologii fizycznej lub logicznej infrastruktury posiadanej przez jednostkę. Polityki
bezpieczeństwa powinny dawać możliwość grupowania logicznego aplikacji oraz
kontenerów.
 Architektury, w której serwer ściany ogniowej (ang. firewall) rezyduje
na poziomie jądra (z ang. kernela) wirtualizatora (a nie na poziomie systemu
operacyjnego lub rozwiązania iptables).
 Automatycznego
przypisywania reguł
serwera
ściany
ogniowej
(ang. firewalla) przy uruchamianiu maszyny lub poda kontenerów oraz automatyczne
przenoszenia reguł przy przeniesieniu środowiska (np. na inny serwer).
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w pytaniu opis odnoszący się do wymagań art. 18 RODO oraz
rekomendacji bezpieczeństwa definiowanymi przez Unię Europejską w ramach “ICT Standards for
Procurement” nie może być uznany za odnoszący się do zapisu zamieszczonego w Rozdziale II (OPZ),
Punkt 6 - Wymagania Ogólne, Pozycja 13.
PYTANIE NR 14:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 6 - Wymagania Ogólne, Pozycja 13).
Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie nie naruszało bezpieczeństwa
lub istotnego interesu bezpieczeństwa Państwa. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje
dostarczenia rozwiązania typu HCI zgodnego z wymaganiami art. 25 RODO- „Ochrona danych
od samego początku i domyślnie (25.1)” oraz Artykuł 32 - Bezpieczeństwo przetwarzania (32.1, 32.2
i 32.4) gdzie w szczególności od nowo wdrażanych systemów stanowiących część infrastruktury
krytycznej oczekuje się min.:
 Funkcjonalności monitorowania całego ruchu od kontenerów do maszyn wirtualnych
lub wybranych fizycznych elementów sieciowych w szczególności z możliwością
wizualizacji oraz planowania bezpieczeństwa dla takich elementów, jak klaster
Kubernetes: Namespace, Service oraz Node poprzez wizualizację przepływów,
automatyczne zaproponowanie reguł bezpieczeństwa oraz eksport reguł w formacie
YAML.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że wskazany w pytaniu opis odnoszący się do wymagań art. 25 i art. 32 RODO
nie może być uznany za odnoszący się do zapisu zamieszczonego w Rozdział II (OPZ), Punkt 6 Wymagania Ogólne, Pozycja 13.
PYTANIE NR 15:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Podpunkt 3) g)

Wymaganie zawarcia funkcjonalności przełączania pomiędzy ośrodkami z orkiestracją IP oraz
scenariuszami testowego przełączania ośrodków w obecnej formie definiuje, że możliwe jest
dostarczenie narzędzia do zarządzania tylko jednego producenta tj. firmy Nutanix. W celu
zwiększenie konkurencyjności postępowania wnosimy o:
a) Całkowite usunięcie wymagania 3) g) i realizację wymaganej funkcjonalności poprzez
posiadane przez Zamawiającego rozwiązanie CISCO ACI tj. poprzez rozciągnięcie warstwy
sieci L2 pomiędzy dwoma lokalizacjami za pomocą zwirtualizowanego tunelu nakładkowego.
b) Wprowadzenie modyfikacji wymagania tak aby dostarczone rozwiązanie zapewniało,
rozciągnięcie warstwy sieci L2 pomiędzy dwoma lokalizacjami za pomocą zwirtualizowanego
tunelu nakładkowego, tak aby nie było potrzeby zmieniania adresów IP ani reguł firewall
przypisanych na poziomie wirtualizatora do interfejsów maszyn wirtualnych,
po uruchomieniu wirtualnych maszyn w innym ośrodku niż pierwotnie. Takie podejście
znacząco uprości utrzymanie środowiska, zlikwiduje konieczność testowania i planowania
przełączeń oraz doda nowe funkcjonalności w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Po powyższych modyfikacjach nie będzie potrzeby mapowania nowych adresów
IP po zmianie Data Center oraz tworzenia zaawansowanych planów przełączenia ośrodków, a także
testów przełączeniowych w przypadku wystąpienia awarii lub zaplanowanych prac serwisowych.
Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:
Zamawiający wyjaśnia, że dostarczone rozwiązanie musi zapewniać rozciągnięcie warstwy sieci L2
pomiędzy dwoma lokalizacjami za pomocą zwirtualizowanego tunelu nakładkowego, tak aby nie było
potrzeby zmieniania adresów IP ani reguł firewall przypisanych na poziomie wirtualizatora
do interfejsów maszyn wirtualnych, po uruchomieniu wirtualnych maszyn w innym ośrodku niż
pierwotnie (rozwiązanie powinno spełniać funkcjonalność określoną w pkt b) pytania).
Jeśli oferowana przez Wykonawcę Platforma HCI nie posiada powyższych funkcjonalności
to Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne narzędzie do Platformy
spełniające ww. punkty. Przy czym wymagane jest posiadanie oficjalnego wsparcia i pełnej integracji
(wszystkie dostępne w platformie funkcjonalności) ze strony Platformy HCI dla wykorzystywanej
przez Zamawiającego warstwy wirtualnej tj. vSphere 6.7 oraz nowszych wersji.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.3.g) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:
7.3.g) System zarządzania musi umożliwiać w ramach dostarczonej licencji orkiestrację przełączenia
pomiędzy ośrodkami, w tym minimum mapowanie adresów IP, mapowanie zasobów dyskowych,
konfigurację kolejności uruchamianie maszyn wirtualnych, testowanie przełączenia, dla całej
platformy hiperkonwergentnej. W szczególności dostarczone rozwiązanie musi zapewniać,
rozciągnięcie warstwy sieci L2 pomiędzy dwoma lokalizacjami za pomocą zwirtualizowanego tunelu
nakładkowego, tak aby nie było potrzeby zmieniania adresów IP ani reguł firewall przypisanych na
poziomie wirtualizatora do interfejsów maszyn wirtualnych, po uruchomieniu wirtualnych maszyn w
innym ośrodku niż pierwotnie.
PYTANIE NR 16:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Prosimy o zdefiniowanie jakie maksymalny czas opóźnień dopuszcza Zamawiający pomiędzy
ośrodkami do obsługi rozciągniętego klastra SDS. Przykładowo 1ms zakłada praktycznie brak
opóźnień i tego typu rozwiązania stosowane są dla instalacji w ramach jednego budynku.
Standardem dla połączeń dedykowanych pomiędzy fizycznymi budynkami przyjęte jest RTT (Round
Trip Time) max 5ms.
Brak definicji parametry RTT naraża Zamawiającego na ryzyko zakupu rozwiązania
dla którego nie będzie możliwa budowa wysokodostępnej architektury na potrzeby przetwarzania
a nawet zarządzania.

Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:
Zamawiający wyjaśnia, że Platforma HCI musi wspierać opóźnienia do maksymalnie 5ms (RTT).
Zamawiający dodaje punkt 7.2. h) w rozdziale II SIWZ – OPZ, o następującym brzemieniu:
7.2.h) Rozwiązanie SDS musi wspierać RTT=5ms.
PYTANIE NR 17:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Bazując na rekomendacjach i klasyfikacji systemów SDS prosimy o zdefiniowanie jaki typ systemu
będzie uruchomiony na platformie oraz o określenie jaka min. ilość serwerów w klastrze jest
planowana dla każdej lokalizacji w środowisku rozciągniętym pamiętając, że im więcej mniejszych
klastrów, tym należy przyjąć większy narzut dla zapewnienia wolnej przestrzeni na wypadek awarii
serwera lub serwerów w każdym z klastrów:
- typ A – systemy zarządzania, bez skalowania – max do 5 serwerów w ramach jednej lokalizacji
w klastrze rozciągniętym
- typ B – środowiska produkcyjne, niska utylizacja i małe skalowanie – max do 10 serwerów w ramach
jednej lokalizacji w klastrze rozciągniętym
- typ C – środowiska produkcyjne, wysoka utylizacja, wysokie SLA, duże skalowanie – powyżej 10
serwerów w ramach jednej lokalizacji w klastrze rozciągniętym
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje w przyszłości możliwość utworzenia klastrów min. 12
serwerowych per lokalizacja w architekturze rozciągniętej, tj. klastra rozciągniętego min. 24
serwerowego w dwóch lokalizacjach. Zamawiający dodał te informacje w punkcie 7.2.g) w brzmieniu
określonym w odpowiedzi na pytanie 10.
PYTANIE NR 18:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym mechanizm szyfrowania przechowywanych danych
(data at rest encryption) na platformie posiada poniższe funkcje:
- szyfrowanie realizowane jedynie na specjalizowanych dyskach typu SED (self – encrypting drives),
- szyfrowanie możliwe jest jedynie w ramach jednej lokalizacji i nie jest wspierane
w klastrze rozciągniętym.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 7.2.c) rozdziału II SIWZ – OPZ wymaga szyfrowania na dyskach
dowolnego typu również w architekturze active-active (strech cluster). Jeśli oferowana przez
Wykonawcę Platforma HCI nie posiada powyższej funkcjonalności to Zamawiający dopuszcza, aby
Wykonawca dostarczył zewnętrzne narzędzie do Platformy spełniające ww. punkt. Przy czym
wymagane jest posiadanie oficjalnego wsparcia i pełnej integracji (wszystkie dostępne w platformie
funkcjonalosci) ze ze strony Platformy HCI dla wykorzystywanej przez Zamawiającego warstwy
wirtualnej, tj. vSphere 6.7 oraz nowszych wersji.
PYTANIE NR 19:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Czy Zamawiający dopuszcza realizacje funkcji plikowych (NFS) w sposób nienatywny poprzez
oprogramowanie
zewnętrzne
(nie
dostarczane
w
ramach
rozwiązania
SDS
z oddzielną ścieżką aktualizacji i patchowania)?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby kluczowa funkcjonalność, tj. dostęp NFS realizowany była
przez Platformę HCI. Zamawiający dopuszcza stosowanie zewnętrznych narzędzi pod warunkiem,
że możliwe jest zarządzanie tą funkcjonalnością z konsoli administracyjnej Platformy HCI.
PYTANIE NR 20:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Czy Zamawiający zgadza się, aby oferowane rozwiązanie SDS wymagało zakupienia dodatkowych
licencji w celu zwiększenia dostępnej przestrzeni dostępnych usług plikowych w trakcie trwania
umowy? Zamawiający naraża się na wysokie koszty późniejszej rozbudowy, jeśli na etapie zakupu
nie wprowadzi wymagania dostawy licencji pokrywającej całe środowisko sprzętowe również
po możliwej rozbudowie przestrzeni (dodanie samych dysków do serwerów lub ich wymiana
na większe).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje
postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 21:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Zamawiający w OPZ w wyraźny sposób oddzielił warstwę sprzętową od warstwy oprogramowania
platformy HCI. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na dostawę rozwiązania, które
nie posiada takiego podziału i charakteryzuje się:
- wsparciem jedynie dla jednego producenta sprzętu bez możliwości przenoszenia zakupionego
oprogramowania na sprzęt innych producentów nawet po zakończeniu gwarancji inicjalnej,
- modelem subskrypcyjnym licencji bez możliwości wykorzystania platformy (oprogramowania)
po zakończeniu okresu wsparcia/gwarancji dla sprzętu (subskrypcja powiązana z numerem seryjnym
serwera),
- wymaganiem instalacji specjalizowanych komponentów sprzętowych oferowanych jedynie przez
jednego producenta na rynku,
- rozbudową warstwy sprzętowej jedynie w oparciu o sprzęt produkowany
przez producenta urządzeń dostarczonych w ramach inicjalnej dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje
postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 22:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby wymagana funkcja Erasure Coding
zapewniała dostępność warstwy storage w przypadku awarii jednego serwera (Erasure Coding pod
postacią RAID-5 realizowaną poprzez oprogramowanie SDS) bądź dwóch serwerów (Erasure Coding
pod postacią RAID-6 realizowaną poprzez oprogramowanie SDS ). Dodatkowo czy Zamawiający
dopuszcza, aby proces Erasure Coding odbywał się w trybie post-processing (jako proces działający
w tle)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Erasure Coding musi być realizowane przez oprogramowanie SDS aby
zapewnić dostępności podsystemu dyskowego na poziomie awarii pojedynczego serwera (RAID-5)
bądź 2 serwerów (RAID-6). Zamawiający wymaga tworzenia w trybie online, tj. w czasie gdy dane
są zapisywane trwale. Jeśli oferowana przez Wykonawcę Platforma HCI nie posiada powyższej

funkcjonalności to Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne narzędzie do
Platformy spełniające ww. punkt. Przy czym wymagane jest posiadanie oficjalnego wsparcia i pełnej
integracji (wszystkie dostępne w platformie funkcjonalności) ze strony Platformy HCI dla
wykorzystywanej przez Zamawiającego warstwy wirtualnej, tj. vSphere 6.7 oraz nowszych wersji.
Konfiguracja ww. funkcjonalności musi następować z konsoli zarządzania Platformy HCI (bez
konieczności przelogowania czy otwierania nowego narzędzia).
PYTANIE NR 23:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Czy
w
przypadku
klastra
rozciągniętego
Zamawiający
dopuści
rozwiązanie,
które w przypadku tymczasowej niedostępności łącza pomiędzy lokalizacjami będzie wymagało
manualnej
interwencji
administratora,
tj.
aby
przywrócić
system
do
pracy
w ramach klastra rozciągniętego konieczna?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dostarczone rozwiązanie nie może wymagać manualnej interwencji
w opisanej wyżej sytuacji. Jeśli oferowana przez Wykonawcę Platforma HCI nie posiada powyższej
funkcjonalności to Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne narzędzie
do Platformy spełniające ww. punkt. Przy czym wymagane jest posiadanie oficjalnego wsparcia
i pełnej integracji (wszystkie dostępne w platformie funkcjonalności) ze strony Platformy HCI
dla wykorzystywanej przez Zamawiającego warstwy wirtualnej, tj. vSphere 6.7 oraz nowszych wersji.
Konfiguracja ww. funkcjonalności musi następować z konsoli zarządzania Platformy HCI
(bez konieczności przelogowania czy otwierania nowego narzędzia). Zamawiający dodał te informacje
w punkcie 7.2.g) rozdziału II SIWZ – OPZ, o brzmieniu określonym w odpowiedzi na pytanie 10.
PYTANIE NR 24:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Technologia NVM-e jest rozwiązaniem z wydajnościowymi przewagami nad technologią SAS/SCSI,
ale z uwagi na fakt, że nie wszyscy producenci SDS wspierają to rozwiązanie prosimy o informacje,
czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które nie wspiera technologii all- NVMe dla wszystkich
wykorzystywanych hostów w ramach rozciągniętego klastra SDS?
Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:
Technologia NVME nie jest nowością na rynku i Zamawiający wymaga aby zaoferowana przez
Wykonawcę Platforma HCI w warstwie sprzętowej oraz oprogramowania zezwalała na architekturę
all-NVMe.
Zamawiający dodaje punkt 7.2. i) w rozdziale II SIWZ – OPZ, o następującym brzemieniu:
7.2.i) Rozwiązanie SDS musi wspierać architekturę All-NVME.
PYTANIE NR 25:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 2).
Czy Zamawiający zgadza się, aby rozwiązanie SDS posiadało limity na obsługę technologii
sprzętowych w ramach klastrów lokalnych oraz rozciągniętych? W szczególności czy Zamawiający
oczekuje wsparcia dla najnowszej technologii dyskowej, takiej jak Intel Optane dla wszystkich hostów
w ramach lokalnego lub rozciągniętego klastra SDS?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zastosowania technologii Intel Optane wymaga aby była ona
wspierana bez dodatkowych limitów, tzn. jeśli możliwe jest zbudowanie klastra rozproszonego
w danej technologii, to każdy z serwerów w ramach tego klastra musi mieć możliwość wykorzystania
technologii Intel Optane.

PYTANIE NR 26:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 3).
Prosimy o informacje, jak Zamawiający w środowisku SDS planuje konfigurować liczbę serwerów
fizycznych, które mogą ulec awarii oraz ograniczać liczbę operacji I/O, czy też zwiększać wydajność
poprzez np. stripe dla pojedynczych dysków maszyn wirtualnych?
Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:
Zamawiający wymaga aby Platforma HCI w zakresie niezawodności posiadała min. możliwość
przypisania polityki definiującej niezawodność do każdej maszyny wirtualnej. Jeśli oferowana przez
Wykonawcę Platforma HCI nie posiada powyższej funkcjonalności to Zamawiający dopuszcza,
aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne narzędzie do Platformy spełniające ww. punkt. Przy czym
wymagane jest posiadanie oficjalnego wsparcia i pełnej integracji (wszystkie dostępne w platformie
funkcjonalności) ze strony Platformy HCI dla wykorzystywanej przez Zamawiającego warstwy
wirtualnej tj. vSphere 6.7 oraz nowszych wersji. Konfiguracja ww. funkcjonalności musi następować
z konsoli zarządzania Platformy HCI (bez konieczności przelogowania czy otwierania nowego
narzędzia).
Zamawiający dodaje punkt 7.2.j) w rozdziale II SIWZ - OPZ, o następującym brzemieniu:
7.2.j) Rozwiązanie SDS musi umożliwiać przypisanie polityki niezawodności do każdej maszyny
wirtualnej z osobna w sposób natywny lub pośredni.
PYTANIE NR 27:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 3).
Prosimy o informacje jak Zamawiający w środowisku SDS planuje odzyskiwać pojemność dyskową
(przestrzeń dyskową) zwalnianą na poziomie systemu operacyjnego maszyny wirtualnej VM tzw.
space reclamation? Przy dużej skali jaką posiada Zamawiający, taka funkcjonalność jest ekonomicznie
uzasadniona. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia jej w ramach oferowanej platformy czy jako
zewnętrzne narzędzie?
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Zamawiający wymaga funkcjionalości space reclamation. Jeśli oferowana przez Wykonawcę
Platforma HCI nie posiada powyższej funkcjonalności to Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca
dostarczył zewnętrzne narzędzie do Platformy spełniające ww. punkt. Przy czym wymagane jest
posiadanie oficjalnego wsparcia i pełnej integracji (wszystkie dostępne w platformie funkcjonalności)
ze strony Platformy HCI dla wykorzystywanej przez Zamawiającego warstwy wirtualnej tj. vSphere 6.7
oraz nowszych wersji. Konfiguracja ww. funkcjonalności musi następować z konsoli zarządzania
Platformy HCI (bez konieczności przelogowania czy otwierania nowego narzędzia).
Zamawiający dodaje punkt 7.2.k) w rozdziale II SIWZ – OPZ, o następującym brzemieniu:
7.2.k) Rozwiązanie SDS musi zapewniać możliwość odzyskiwania przestrzeni dyskowej tzw. space
reclamation.
PYTANIE NR 28:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 3).
Czy Zamawiający oczekuje gwarancji czasów odbudowy konsystencji danych po awarii hosta?
Informacja ta jest kluczowa pod kątem doboru nadmiarowości komponentów
i obliczenia narzutów jakie wprowadza odbudowa na działanie systemunp. na wydajność.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie definiuje czasów odbudowy konsystencji danych.

PYTANIE NR 29:
Dotyczy: Rozdział 2 (OPZ), Punkt 7 - Wymagania Szczegółowe w zakresie urządzeń, Pozycja 3).
Jaką ilość klastrów w architekturze planuje Zamawiający dla dostarczanego rozwiązania HCI.
Informacja ta jest kluczowa z uwagi na fakt, że każdy kolejny klaster wprowadza narzuty na zapasową
przestrzeń RAM/CPU/Komunikacje sieciową i obniża niezawodność. Jaka w oczekiwaniach
Zamawiającego powinna być wielkość klastra?
Odpowiedź:
Dla Wymaganej ilości CPU/RAM/TB Zamawiający wymaga rozwiązania które będzie w przyszłości
umożliwiało pracę w 3 klastrach rozciągniętych na dwa ośrodki. Zamawiający dodał te informacje
w punkcie 7.2.g w brzmieniu określonym w odpowiedzi na pytanie 10.
PYTANIE NR 30:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 8 – Wsparcie techniczne, Pozycja 6).
Jakie opóźnienie czasowe we wdrożeniu aktualizacji (łatek) krytycznych z zakresu bezpieczeństwa
i stabilności warstwy wirtualizacji dopuszcza Zamawiający dla platformy HCI?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że aktualizacje krytyczne w zakresie bezpieczeństwa wirtualizacji muszą mieć
możliwość wdrożenia na Platformie HCI natychmiast po ich publikacji. Każdorazowo aktualizacja lub
modyfikacja Platformy HCI podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
PYTANIE NR 31:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 8 – Wsparcie techniczne, Pozycja 6).
Jakie opóźnienie czasowe we wdrożeniu aktualizacji (łatek) krytycznych z zakresu bezpieczeństwa
i stabilności warstwy SDS dopuszcza Zamawiający w środowisku wirtualnym?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że aktualizacje krytyczne w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania SDS
muszą mieć możliwość wdrożenia na Platformie HCI natychmiast po ich publikacji. Każdorazowo
aktualizacja lub modyfikacja Platformy podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
PYTANIE NR 32:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 8 – Wsparcie techniczne
Czy zamawiający dopuszcza wsparcie platformy HCI realizowane przez zewnętrzną
dla Producenta firmę serwisową w zakresie sprzętu oraz oprogramowania?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby w warstwie SDS wsparcie było realizowane przez producenta SDS
na każdym z etapów obsługi zgłoszenia. Dotyczy to również wszystkich uzupełniających narzędzi
zaoferowanych przez Wykonawcę w celu spełnienia wymagań funkcjonalnych Platformy HCI.
PYTANIE NR 33:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone serwery wspierały funkcje Persistent Memory (nieulotna
pamięć DRAM) w oparciu o wirtualizator vSphere i technologię Intel Optane? Wsparcie dla PMEM
zapewnia:
1) możliwość tańszej rozbudowy pamięci RAM serwera poprzez zastosowanie technologii Intel
Optane,
2) większą trwałość zapisu danych,
3) wyższą wydajność aplikacji przy zastosowaniu tej technologii.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby dostarczone serwery wspierały funkcje Persistent Memory.
Zmawiający nie wyklucza jednakże zaoferowania przez Wykonawcę takiego rozwiązania.
PYTANIE NR 34:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń, podpunkt 1) c).
Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie gwarantowało łączną pulę 320TB netto
przestrzeni dyskowej SDS traktowanej jako dwie pule po 160 TB (po jednej
na ośrodek przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD. Jednocześnie Zamawiający
wymaga, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych założyć politykę Mirror, czyli
przestrzeń 160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji. Prosimyo potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje
dostarczenia rozwiązania zapewniającego łączną pulę 320TB, traktowanej jak dwie pule po 160TB
a każda z puli 160TB musi być zmirrowana, co oznacza że Wykonawca musi zaoferować minimum
720TB przestrzeni surowej.
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Zamawiający potwierdza. Punkt 7.1)c) w rozdziale II SIWZ - OPZ wskazuje, że dla każdej lokalizacji
dostarczona przestrzeń to min. 3 x 160TB per lokalizacja (pojemność dysków dla FTT=2).
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.1.c) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:
7.1.c) Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu FTT=2) przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako
dwie pule po 160 TB (po jednej na ośrodek przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD
o parametrach: wydajność min. 30 000 zapisów/sec., wytrzymałość min. 3600 TBW. Zamawiający
przez FTT=2 rozumie odporność klastra na awarię 2 hostów w ramach każdej z Lokalizacji z osobna.
Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza
mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2 poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw. RAID6),
oprócz przypadku gdy polityka dostępności jest powiązana bezpośrednio z maszyną wirtualizacyjną
i może być zmieniona w locie. Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla
maszyn wirtualnych złożyć politykę Mirror w trzech kopiach, czyli przestrzeń 160 TB x 3 dla każdej
Lokalizacji bez uwzględniania deduplikacji i kompresji danych. Zamawiający do realizacji przestrzeni
dyskowej oczekuje rozwiązania All-NVME w całym stosie SDS.
PYTANIE NR 35:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wskazuje, że w Platforma HCI będzie wykorzystywać
posiadane przez Zamawiającego licencje oprogramowania vSphere. Bazując na informacjach
z zakończonych postępowań wnioskujemy, że licencje te są objęte umową serwisowa Producenta
typu ELA, której okres ważności przypada na 31.12.2020r.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od Wykonawców przedłużenia całej umowy
wsparcia w szczególności licencji wskazanych w postępowaniu na warunkach licencyjnych
identycznych jak obecna umowa serwisowa Vmwere i z datą zakończenia zgodą z terminem
gwarancji dostarczonej Platformy HCI.
Zwracamy uwagę, na fakt, że brak wsparcia Producenta dla warstwy wirtualizacyjnej wpływa
na usługę utrzymania Platformy HCI i praktycznie uniemożliwia zachowanie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa i dostępności usług – potencjalny Wykonawca będzie oczekiwał prowadzenia przez
Zamawiającego niezbędnych aktualizacji w celu zachowania spójności środowisk oraz wersji, a więc
kluczowe jest posiadanej aktywnej usługi wsparcia dla warstwy sprzętowej, wirtualizacji oraz
warstwy SDS.
Odpowiedź:
Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 2.

PYTANIE NR 36:
Dotyczy: Kryterium oceny ofert „Termin dostawy”.
Zamawiający w celu jak najszybszego uzyskania działającej platformy HCI wprowadził dodatkowe
kryterium - Termin dostawy, które premiuje skrócenie procesu o maksymalnie 15 dni (okres mało
realny z uwagi na obecne problemy z koronawirusem).
Proponujemy zmianę kryterium na Czas uruchomienia platformy, w której punktowane będzie
skrócenie łącznego czasu dostawy i wdrożenia. W takim przypadku możliwe jest zrównoleglenie prac
(np. dostawa szaf rack i przygotowanie okablowania przed dostawą serwerów) i realistyczne jest
oczekiwanie skrócenia całego procesu o łącznie 30 dni.
Propozycja nowego kryterium:
Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (TD)
W przypadku kryterium „Termin uruchomienia platformy HCI” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie
15 pkt, gdzie:
1) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 60 dni otrzyma 0 pkt,
2) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 50 dni otrzyma 5 pkt,
3) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 40 dni otrzyma 10 pkt,
4) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 30 dni otrzyma 15 pkt.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie kryterium oceny ofert „Termin dostawy” (TD).
PYTANIE NR 37:
Dotyczy: Kryterium oceny ofert „Dodatkowe funkcjonalności” o brzmieniu: „Rozwiązanie pamięci
masowej SDS jest zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni, niewymagający
instalacji lub konfiguracji dodatkowych komponentów sprzętowych oraz dodatkowego
oprogramowania lub dodatkowych maszyn wirtualnych.”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby wszystkie oferowane funkcjonalności pamięci
masowej SDS były realizowane przez moduły zintegrowane z warstwą wirtualizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” wymaga, aby wszystkie
oferowane funkcjonalności pamięci masowej były realizowane na poziomie wirtualizacji, tj. jądra
hypervisora.
PYTANIE NR 38:
Dotyczy: Kryterium oceny ofert „Dodatkowe funkcjonalności” o brzmieniu: „Rozwiązanie zapewnia
możliwość dokonania migracji on-line maszyn wirtualnych posiadanych przez Zamawiającego
(platforma Hitachi HDS, środowisko VMware 6, EVC model Intel Sandy Bridge oraz Ivy Bridge).”
Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje spełnienia punktowanego wymagania przez
oferowane rozwiązanie (w zaoferowanej konfiguracji i dla oferowanych wersji oprogramowania)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia , że w ramach kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” wymaga dostarczenia
rozwiązania w ramach którego będzie możliwa migracja on-line. Zamawiający wymaga, aby
dostarczone prawa licencyjne pozwalały na wykonanie ww. migracji i wymaga, aby po zakończeniu
procesu migracji wersja oprogramowania była zgodna z oferowaną.

PYTANIE NR 39:
Dotyczy: Pkt 6.5) Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Zaoferowane przez Wykonawcę serwery
wchodzące w skład Platformy HCI muszą znajdować się na liście kompatybilności HCI producenta
zaoferowanego rozwiązania wirtualizacyjnego. W przypadku zaproponowania hypervisora VMware
vSphere, wymagana jest kompatybilność dla wersji 6.7 u3 lub wyższej.”
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane serwery znajdowały się na liście kompatybilności
oprogramowania wirtualizacyjnego (hyperwisora), czy chodzi o to aby serwery w zaoferowanej
konfiguracji znajdowały się na liście kompatybilności wszystkich zaoferowanych elementów
platformy, w szczególności oprogramowania SDS?
Propozycja zapisu:
Serwery wchodzące w skład platformy HCI w zaoferowanej przez Wykonawcę konfiguracji muszą
znajdować się na liście kompatybilności (HCL) oferowanego oprogramowania wirualizacyjnego
(hyperwisor) oraz oprogramowania SDS. W przypadku wykorzystania jako hypervisora posiadanego
przez Zamawiającego oprogramowania vSphere Enterprise Plus, zaoferowane konfiguracje serwerów
muszą znajdować się na liście kompatybilności dla wersji 6.7.u3 lub wyższej.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt znajdował się na liście kompatybilności wszystkich
zaoferowanych elementów Platformy HCI. Jeśli Producent oprogramowania SDS certyfikuje
poszczególne elementy sprzętowe serwera (CPU, dyski, kontrolery) to Zamawiający dopuszcza, aby
kompatybilność była na poziomie komponentów składowych serwera dla wirtualizatora w wersji 6.7
i wyższej oraz proponowanego oprogramowania SDS w wersji zaoferowanej i wyższej.
PYTANIE NR 40:
Dotyczy paragraf 9, punkt 6 Wzoru Umowy: „Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Zamawiający
i MC w ramach całkowitego wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 Umowy, uzyskuje prawo
do korzystania z Oprogramowania, w tym jego uaktualnień i poprawek, na podstawie licencji:
1) niewyłącznych;
2) rozciągających się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nieograniczonych czasowo;
4) udzielonych przez producenta Oprogramowania lub podmiot przez niego upoważniony;
5) których warunki producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył do Oprogramowania,
w tym jego aktualizacji i poprawek, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności zgodnie ze standardowymi warunkami
licencyjnymi producenta;
b. wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, przechowywanie,
wyświetlanie i stosowanie;
c. instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji;
d. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);
e. korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania, w szczególności
danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz
modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.”
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na oprogramowaniu dostarczanym w modelu
subskrypcyjnym? Model taki jest obecnie coraz popularniejszy i niektóre czołowe rozwiązania HCI
są dostępne wyłącznie w takim modelu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego na oprogramowaniu dostarczanym w modelu
subskrypcyjnym.

PYTANIE NR 41:
Dotyczy: Punkt 7.1)c. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu
FTT=2) przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie pule po 160TB (po jednej na ośrodek
przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD o parametrach: wydajność min. 30000
zapisów/sec., wytrzymałość min.3600 TBW. Zamawiający przez FTT=2 rozumie odporność klastra na
awarię 2 hostów w ramach każdej z Lokalizacji z osobna. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej
wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2
poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw. RAID6), oprócz przypadku gdy polityka dostępności jest
powiązana bezpośrednio z maszyną wirtualizacyjną i może być zmieniona w locie. Zamawiający
wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych złożyć politykę Mirror,
czyli przestrzeń 160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji.”
Zamawiający w opisie wymaganego poziomu zabezpieczenia danych dwukrotnie wskazuje
mechanizmy zapewniające odporność na awarię dwóch niezależnych komponentów (Failures
to Tolerate=2 oraz RAID6), ale w ostatnim zdaniu wymagania określa sposób kalkulacji surowej
przestrzeni dyskowe wzorem 160TBx2.
Taka ilość dysków nie pozwoli zapewnić wymaganej przestrzeni dyskowej zabezpieczonej
na poziomie FTT=2. Prosimy o potwierdzenie, że doszło do pomyłki pisarskiej i zdanie powinno mieć
brzmienie: „Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn
wirtualnych złożyć politykę Mirror, czyli przestrzeń 160 TB x 3 dla każdej Lokalizacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. Punkt 7.1) c) rozdziału II SIWZ - OPZ wskazuje, że dla każdej lokalizacji
dostarczona przestrzeń to min. 3 x 160TB per lokalizacja (pojemność dysków dla FTT=2). Zamawiający
dokonał zmiany punktu 7.1 c) rozdziału II SIWZ - OPZ, który przyjmuje brzmienie określone
w odpowiedzi na pyt. nr 34.
PYTANIE NR 42:
Dotyczy: Punkt 7.2) Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Wymagania na rozwiązanie pamięci masowej
SDS
a) Licencja na rozwiązanie SDS musi umożliwiać realizację rozciągniętego klastra
w warstwie storage pomiędzy ośrodkami na dwóch hostach (two-node cluster).
b) Licencja SDS musi umożliwiać realizację mechanizmów zwiększających efektywność
składowania danych: deduplikacji, kompresji, erasure coding.
c) Licencja SDS musi umożliwiać zabezpieczanie przechowywanych danych poprzez ich
szyfrowanie (at-rest-data encryption).
d) Licencja na SDS musi umożliwiać replikację danych pomiędzy ośrodkami w trybie
synchronicznym i asynchronicznym. W trybie asynchronicznym musi być możliwość zapewnienia
RPO=15 min.
e) Licencja na SDS umożliwia udostępnianie pamięci masowej (blokowej, plikowej)
zbudowanej w architekturze scale-out, do maszyn wirtualnych uruchomionych na Platformie HCI oraz
dosystemów zewnętrznych przy pomocy protokołów iSCSI oraz NFS. W ramach licencji na SDS
Zamawiający będzie mógł wykorzystać do 40TB per lokalizacja storage plikowy realizowany
za pomocą protokołu NFS2.
f) Rozwiązanie pamięci masowej SDS jest zintegrowane z warstwą wirtualizacji
w sposób bezpośredni, niewymagający instalacji lub konfiguracji dodatkowych komponentów
sprzętowych oraz dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych maszyn wirtualnych.”
Czy zamawiający oczekuje, że opisane wymagania funkcjonalne (np. replikacja danych, szyfrowanie,
deduplikacja, kompresja, etc) mają być dostępne dla wszystkich maszyn wirtualnych uruchomionych
na platformie, czy wyłącznie dla ich części?

Prosimy o wskazanie na ilu maszynach wirtualnych, ewentualnie węzłach klastra mają być dostępne
oczekiwane funkcjonalności?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i wyjaśnia, że wymaga aby powyższe funkcjonalności były
realizowane dla wszystkich węzłów i dowolnej ilości VM uruchomionych na Platformie HCI.
PYTANIE NR 43:
Dotyczy: Punkt 7.3) Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Wymagania na system zarządzania platformą
wirtualizacyjną HCI:
Zamawiający w ramach posiadanych licencji posiada dostępne rozwiązanie zarządzające VMware
vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, które może zostać wykorzystane dla
zarzadzania Platformą hiperkonwergentną (HCI). W przypadku zastosowania rozwiązania
równoważnego musi ono charakteryzować się następującymi cechami równoważności:”
Posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie zarządzające VMware vSphere with Operations
Management 6 Enterpise Plus nie realizuje wszystkich funkcjonalności opisanych w warunkach
równoważności (np. wymaganie g - orkiestracja przełączenia).
Czy Zamawiający wymaga, aby posiadane licencje zostały uzupełnione o funkcjonalności opisane w
warunkach równoważności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że posiada możliwość takiej konfiguracji posiadanego sprzętu sieciowego i
licencji pomiędzy ośrodkami, aby w przypadku oferowania Platformy HCI, gdzie zarządzanie
realizowane jest przez posiadane i wskazane w OPZ licencje, nie było konieczne uzupełnianie
funkcjonalności oprogramowania o punkty zdefiniowane w warunkach równoważności.
PYTANIE NR 44:
Dotyczy: Punkty 6.6) oraz 8.5)c. Opisu Przedmiotu Zamówienia:
„Zamawiający posiada licencje VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus
w liczbie dla 256CPU, które będą wykorzystane jako hypervisor dla nowego rozwiązania.”;
„Wykonawca zobowiązuje się do:
c) usunięcia Awarii Krytycznej – maksymalnie w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia”.
Bardzo surowe warunki SLA określone przez Zamawiającego, wymagają objęcia przez Wykonawcę
wsparciem całej platformy hyperkonwergentnej, a nie wyłącznie nowodostarczanych komponentów,
co może spowodować „przepychanki” i unikanie odpowiedzialności przez Wykonawców realizujących
różne zadania.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest objęcie wsparciem wyłącznie licencji
VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, które będą wykorzystywane
w ramach platformy hyperkonwergentnej, a nie całej puli licencji wskazanej przez Zamawiającego
w OPZ.
Odpowiedź:
Odpowiedz została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2. Zamawiający wymaga, aby licencje
niezbędne do realizacji wdrożenia będą objęte wsparciem technicznym w liczbie wynikającej z liczby
dostarczonych serwerów i potrzeby ewentualnej konwersji licencji.
PYTANIE NR 45:
Dotyczy: Punkty 6.7) oraz 8.5)c. Opisu Przedmiotu Zamówienia:
„Zamawiający posiada licencję zarządzającą VMware vCenter Standard w wersji 6, którą może
wykorzystać do zarządzania środowiskiem wirtualnym.”;

„Wykonawca zobowiązuje się do:
c) usunięcia Awarii Krytycznej – maksymalnie w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia”.
Bardzo surowe warunki SLA określone przez Zamawiającego, wymagają objęcia przez Wykonawcę
wsparciem całej platformy hyperkonwergentnej, a nie wyłącznie nowodostarczanych komponentów,
co może spowodować „przepychanki” i unikanie odpowiedzialności przez Wykonawców realizujących
różne zadania.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest objęcie wsparciem wyłącznie licencji
VMware vCenter Standard w wersji 6, które będą wykorzystywane w ramach platformy
hyperkonwergentnej, a nie całej puli licencji wskazanej przez Zamawiającego
w OPZ.
Odpowiedź:
Odpowiedz została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Zamawiający wymaga aby licencje niezbędne do realizacji wdrożenia były objęte wsparciem
technicznym w liczbie wynikającej z liczby dostarczonych serwerów i potrzeby ewentualnej konwersji
licencji.
PYTANIE NR 46:
Dotyczy: Punkt 7.7) Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Wykonawca powinien dostarczyć
i uruchomić narzędzie do realizacji masowej migracji, które pozwoli na zaplanowanie migracji,
przeniesienie kopii maszyn i ich aktualizację w celu zminimalizowania czasu przełączenia
i automatyczne uruchomienie migracji w zaplanowanym czasie i kolejności.”
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia gotowego
produktu spełniającego opisane wymaganie, czy uzna wymaganie za spełnione, jeśli Wykonawca
przygotuje zestaw skryptów i procedur realizujących opisane zadania?
Czy Zamawiający oczekuje, by w ramach uruchomienia narzędzia Wykonawca wykonał pilotażową
migrację części środowiska Zamawiającego? Prosimy o określenie wymiaru takiego pilota (ilości
maszyn wirtualnych, które migrację należy wykonać, aby potwierdzić prawidłowe działanie
narzędzia).
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Zamawiający wyjaśnia, że Wymagane jest dostarczenie narzędzia/narzędzi. Zamawiający definiuje
narzędzie jako oprogramowanie, które jest gotowym produktem, które wchodzi w skład oferowanej
Platformy i z którego Zamawiający może korzystać w całym okresie gwarancji platformy. Zamawiający
nie dopuszcza tworzenia dedykowanych skryptów. Zamawiający wymaga, aby po uruchomieniu
narzędzia do realizacji masowej migracji opisanego w pkt 7. 7) OPZ Wykonawca dokonał migracji
we współpracy Zamawiającym przykładowej maszyny wirtualnej (compute + storage) ze środowiska
Zamawiającego do dostarczonej Platformy HCI.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.7) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:
7.7) Wykonawca powinien dostarczyć i uruchomić narzędzie do realizacji masowej migracji, które
pozwoli na zaplanowanie migracji, przeniesienie kopii maszyn i ich aktualizację w celu
zminimalizowania czasu przełączenia i automatyczne uruchomienie migracji w zaplanowanym czasie
i kolejności. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym dokona migracji przykładowej maszyny
wirtualnej (compute+storage) ze środowiska Zamawiającego do Platformy HCI.
PYTANIE NR 47:
Dotyczy: Punkt 7.1)c. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu
FTT=2) przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie pule po 160TB (po jednej na ośrodek
przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD o parametrach: wydajność min. 30000
zapisów/sec.,wytrzymałość min.3600 TBW. Zamawiający przez FTT=2 rozumie odporność klastra

na awarię 2 hostów w ramach każdej z Lokalizacji z osobna.Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej
wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2
poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw. RAID6), oprócz przypadku gdy polityka dostępności jest
powiązana bezpośrednio z maszyną wirtualizacyjną i może być zmieniona w locie. Zamawiający
wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych złożyć politykę Mirror,
czyli przestrzeń 160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji.”
Czy Zamawiający dopuszcza, aby architektura zaoferowanego rozwiązanie SDS umożliwiała,
że w pewnych sytuacjach zapisy są realizowane w sposób niezapewniający zdefiniowanego przez
Administratora poziomu redundancji, np. wyłącznie w pojedynczej kopii?
Czy należy zapewnić architekturę rozwiązania, w której wykonany i potwierdzony zapis nie zostanie
utracony po awarii pojedynczego elementu infrastruktury?
Odpowiedź:
Zamawiający w wymaganiach określił poziom zabezpieczenia na FTT=2 (3 kopie danych), co oznacza,
że awaria pojedynczego elementu nie powoduje braku redundancji w synchronicznym zapisie
danych. Zamawiający dokonał zmiany punktu 7.1.c rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi na pytanie nr 34.
PYTANIE NR 48:
Dotyczy: Punkt 7.2) b. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Licencja SDS musi umożliwiać realizację
mechanizmów zwiększających efektywność składowania danych: deduplikacji, kompresji, erasure
coding.”
Czy Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie umożliwia uruchomienie jedynie wybranego,
dopasowanego do rodzaju przetwarzania mechanizmu zwiększającego efektywność składowania
danych, np. kompresję na potrzeby baz danych, a deduplikację i kompresję na potrzeby farmy
serwerów aplikacyjnych? Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie nieprzynoszącego efektów
przetwarzania i zmniejszenie obciążenia platformy stanowiącego narzut podsystemu dyskowego.
Czy Zamawiający wymaga, żeby dla wszystkich danych podlegających kompresji następowało realne
ograniczenie ilości zajmowanej przez te dane przestrzeni dyskowej? Czy jest dopuszczalne,
że dla danych podlegających kompresji na poziomie niższym niż 2:1.
Czy Zamawiający wymaga aby mechanizm deduplikacji działał globalnie, czy wyłącznie lokalnie,
na poziomie pojedynczego węzła?
Dla przykładu w klastrze złożonym z 16 węzłów dla deduplikacji globalnej powtarzający się blok
będzie przechowywany w 1 kopii, zaś dla dedplikacji lokalnej może być przechowywany na każdym
węźle, czyli w 16 kopiach, co sprawia, że mechanizm jest 16-krotnie mniej skuteczny.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje dedykowania dużych klastrów HCI pod konkretne (wybrane)
rodzaje aplikacji i wprowadzania dodatkowych podziałów ze względu łatwości kompresji
i deduplikacji. Oczekiwana architektura z założenia powinna upraszczać procedury wdrożeniowego
i utrzymaniowe, dlatego Zamawiający przewiduje dowolność w składowaniu danych na HCI
i dopuszcza, aby algorytmy platformy automatycznie dobierały mechanizmy zwiększające
efektywność składowania danych.
Zamawiający wyjaśnia, że określił docelową przestrzeń dyskową bez użycia dedupilkacji i kompresji.
Zamawiający wymaga jedynie, aby deduplikacji i kompresja odbywała się inline (w momencie
trwałego zapisu danych).
Zamawiający określił docelową przestrzeń dyską bez użycia dedupilkacji i kompresji. Zamawiający
wymaga, aby funkcja deduplikacji i kompresji była niezależna od ilości węzłów w klastrze
(od 2 do maksymalnej dopuszczalnej konfiguracji klastra).
Zamawiający dokonał zmiany punktu 7.1.c) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi na pytanie nr 34.

PYTANIE NR 49:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c.
Czy Zamawiający przez pojęcie FTT=2 rozumie, że dysk maszyny wirtualnej będzie synchronicznie
zapisywany do 3 kopii na trzech różnych serwerach w ramach jednego DataCenter? Dlatego na każde
100 GB dysku maszyny wirtualnej system będzie musiał przeznaczyć 300 GB przestrzeni dyskowej.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał zmiany punktu 7.1.c rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi na pytanie nr 34.
PYTANIE NR 50:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c.
Czy szacowana i wymagana przez Zamawiającego przestrzeń dyskowa 160 TB per ośrodek zakłada już
poziom zabezpieczenia FTT=2, czy należy przyjąć wartość 160 TB x 3 = 480 TB per ośrodek?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie 34.
Zamawiający dokonał zmiany punktu 7.1.c) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi na pytanie nr 34.
PYTANIE NR 51:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 2 oraz podpunkt 3.
Oferent na podstawie swoich doświadczeń sugeruje wdrożenie technologii klastra rozciągniętego
pomiędzy dwa ośrodki z możliwością decydowania o replikacji synchronicznej dla pojedynczych
maszyny wirtualnych lub pojedynczych dysków takiej maszyny wirtualnej. Takie rozwiązanie ma wiele
zalet eksploatacyjnych:
a) Automatycznie przełączanie pomiędzy ośrodkami bez potrzeby wsparcia administratora oraz
brak potrzeby rekonfiguracji VM;
b) RPO = 0;
c) Możliwość elastycznego definiowania odporności na awarię serwerów w zakresie FTT=2 do
FTT=6 (zakładając klaster rozciągnięty pomiędzy dwa data center);
d) Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń zapasową;
e) Uproszczenie architektury (jeden klaster vs dwa klastry oraz replikacja asynchroniczna)
f) Brak potrzeby przeprowadzenia testów przełączania pomiędzy ośrodkami (system
automatycznie testuje to na bieżąco);
g) Lepsze TCO poprzez aktywne wykorzystanie obydwóch ośrodków obliczeniowych.
Czy Zamawiający potwierdza konfigurację pod taki klaster rozciągnięty i potwierdza spełnianie
przez infrastrukturę Zamawiającego minimalnych wymaganych warunków technicznych, tj:


Maksymalne opóźnienie sieci pomiędzy dwoma ośrodkami podstawowymi RTT= 5ms;



Przepustowość połączenia pomiędzy ośrodkami podstawowymi 10Gbps lub większa;



Możliwość wykorzystania trzeciego ośrodka w celu umieszczenia maszyny świadka
(“witness”).

Jeżeli tak, to prosimy również o potwierdzenie, że lista maszyn wirtualnych, która będzie podległa
replikacji synchronicznej pomiędzy dwoma Data Center zostanie dostarczona przez
Zamawiającego na etapie projektu technicznego wdrożenia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zastosowania klastra rozciągniętego dla systemów
produkcyjnych pomiędzy lokalizacjami ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.
Zamawiający dodał punkt 7.2.g) w rozdziale II SIWZ – OPZ, o brzmieniu określonym w odpowiedzi na
pytanie 10.
PYTANIE NR 52:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1d.
Czy w przypadku zastosowanie rozwiązania HCI z rozproszonym system cache lub warstwami Tier
Storage (dane gorące i dane zimne) Zamawiający również wymaga zastosowania pod dane gorące
dysków o wydajności wydajność min. 100 000 zapisów/sec oraz wytrzymałość 20 000 TBW?
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
W przypadku zaoferowania Platformy HCI z rozproszonym systemem cache lub warstwami
definiującymi dane gorące i dane zimne Zamawiający nie wymaga stosowania dysków cache o
wytrzymałości 20tys TBW i wydajności min. 100 tys zapisów oraz Zamawiający dopuszcza rozwiązanie
zbudowane zgodnie z wymaganiami Producenta dla warstwy Cache.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.1.d) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:
7.1.d) Jeśli zapisy nie są realizowane bezpośrednio na wszystkie dyski zainstalowane, ale poprzez
dedykowany dla serwera lub grupy dyskowej dyski (dyski cache), to takie dyski nie mogą być wliczane
w dostarczoną pojemność i powinny mieć parametry: wydajność min. 100 000 zapisów/sec oraz
wytrzymałość 20 000 TBW. Pojemność dysków pośredniczących w zapisie zainstalowanych w każdym
serwerze powinny stanowić minimum 10% całkowitej pojemności dysków zainstalowanych
w serwerze. W przypadku zaoferowania Platformy HCI z rozproszonym systemem cache lub
warstwami definiującymi dane gorące i dane zimne Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wydajność
Cache określoną zgodnie z wymaganiami producenta dla warstwy cache rozwiązania HCI.
PYTANIE NR 53:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c i punktu 1d.
Zamawiający określa wytrzymałość dysków cache na poziomie wydajność min. 100 000
zapisów/sec. Tak wysokie oczekiwanie wydajności dysku sugeruje, że Zamawiający oczekuje
wydajnego całego podsystemu dyskowego w dostarczonym rozwiązaniu.
Obecnie rozwijana technologia dostosowana do dużych obciążeń wykorzystuje interfejs NVMe.
Dodatkową korzyścią wykorzystania tej technologii jest wyeliminowanie konieczności użycia
kontrolerów
dyskowych
i
tym
samym
usunięcie
pojedynczego
punktu
awarii
w systemie. Ponadto obecnie koszty rozwiązań NVME są porównywalne do kosztów poprzedniej
technologii SSD SAS/SATA.
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dysków z interfejsem NVMe
w całym stosie SDS?
Jeżeli nie, to czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dysków z interfejsem NVMe dla dysków,
które będą uczestniczyły w operacjach buforowania danych (cache)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że będzie wymagał zastosowanie dysków z interfejsem NVMe w całym stosie
SDS.
Zamawiający dokonał zmiany punktu 7.1.c) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi na pytanie nr 34.

PYTANIE NR 54:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c.
Zamawiający nie podał całkowitej wydajności platformy HCI per klaster. W oferowanym przez nas
rozwiązaniu dyski o parametrach wydajność min. 30 000 zapisów/sec., wytrzymałość min. 3650 TBW
są dopuszczone oraz certyfikowane jako dyski także pod „cache”. Zgodnie z dokumentacją
producenta: Parametr „Endurance Classes for SSDs” na poziomie 3650TBW jest wystarczający dla
profilu „vSAN All Flash - Caching for Medium workloads”.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza dyski o takich wymaganiach wydajnościowych
(wydajność na poziomie 50 000 zapisów/sec., wytrzymałość min. 10 000 TBW) także do warstwy
cache?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 52.
PYTANIE NR 55:
Dotyczy Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 2.
a) Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
w ramach instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz skonfigurowania platformy HCI
w lokalizacjach.
b) Jeżeli prace będą wiązały się z konfiguracją platformy HCI z systemami Zamawiającego,
to prosimy o opisanie zakresu integracji oraz wersji systemów z którymi integracja będzie
przeprowadzana.
c) Czy w ramach prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie migracji
wszystkich (czy części) maszyn wirtualnych z dotychczasowego systemu wirtualizacji
Zamawiającego na nową platformę HCI?
Jeżeli Wykonawca będzie odpowiedzialny za migrację prosimy o podanie szczegółowego
zakresu migracji.
d) Prosimy
o
przedstawienie
zakresu
testów
akceptacyjnych
wymaganych
do przeprowadzenia przed odbiorem platformy HCI przez Zamawiającego.
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Ad.
a) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz
skonfigurowanie Platformy HCI w Lokalizacjach w zakres prac będzie wchodziło, m.in.:
- Instalacja szaf w serwerowni Zamawiającego (w tym podłączenie listew do muf zasilających
w serwerowni);
- montaż serwerów w dostarczonych szafach;
- podłączenie serwerów do zasilania elektrycznego w szafach;
- podłączenie serwerów do switchy LAN, które zostaną zainstalowane przez Zamawiającego
w dostarczonych przez Wykonawcę szafach;
- instalacja Oprogramowania na serwerach we współpracy z inżynierami Zamawiającego,
w tym wirtualizatorów, systemu zarządzającego platformą wirtualizacyjną, Oprogramowania
SDS i każdego innego dostarczonego w ramach rozwiązania Oprogramowania;
- konfiguracja całego rozwiązania (w tym konfiguracja sieciowa) we współpracy
z Zamawiającym w sposób umożliwiający uzyskanie przez Platformę HCI pełni wymaganych
funkcjonalności.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt 6.2)w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:

6.2) W ramach wdrożenia Platformy HCI Wykonawca wykona: instalację, podłączenie,
uruchomienie oraz skonfigurowanie Platformy HCI w Lokalizacjach. W zakres prac będzie
wchodziło co najmniej:
- instalacja szaf w serwerowni Zamawiającego (w tym podłączenie listew do muf zasilających
w serwerowni);
- montaż serwerów w dostarczonych szafach;
- podłączenie serwerów do zasilania elektrycznego w szafach;
- podłączenie serwerów do switchy LAN, które zostaną zainstalowane przez Zamawiającego
w dostarczonych przez Wykonawcę szafach;
- instalacja Oprogramowania na serwerach we współpracy z inżynierami Zamawiającego,
w tym wirtualizatorów, systemu zarządzającego platformą wirtualizacyjną, Oprogramowania
SDS i każdego innego dostarczonego w ramach rozwiązania Oprogramowania;
b) - konfiguracja całego rozwiązania (w tym konfiguracja sieciowa) we współpracy
z Zamawiającym w sposób umożliwiający uzyskanie przez Platformę HCI pełni wymaganych
funkcjonalności.Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga integracji Platformy HCI z systemami
Zamawiającego w zakresie wykraczającym poza integracją z siecią LAN Zamawiającego.
c) Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi w ramach pytania nr 46.
d) Zamawiający wymaga, że konfiguracja
Platformy HCI będzie umożliwiała migrację
i poprawną pracę maszyn wirtualnych ze środowiska Zamawiającego do Platformy HCI i ten
fakt będzie traktowany jako pozytywny wynik testu akceptacyjnego, oraz jako testy
odporności na awarię zostaną wykonane próbne wyłączenia serwerów zgodnie z założonym
FTT (czyli dwóch serwerów per klaster) celem określenia czy nie spowoduje to awarii
platformy i niedostępności maszyn wirtualnych.
PYTANIE NR 56:
Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 3.
a) Prosimy o uszczegółowienie jaki pasywny sprzęt sieciowy Zamawiający ma na myśli.
b) Czy
Zamawiający
planuje
instalację
przełączników
sieciowych
Ethernet
w dostarczonych szafach stelażowych „rack”?
Jeżeli tak, prosimy o podanie liczby i modeli przełączników Ethernet przeznaczonych do
Instalacji w poszczególnych szafach.
Jeżeli nie, prosimy o opisanie w jaki sposób system HCI będzie podłączony
do przełączników Ethernet przeznaczonych dla systemu HCI.
c) Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie sieciowe oraz okablowanie zasilające
do dostarczonych szaf zostanie doprowadzone przez Zamawiającego.
d) Czy moduły SFP+ do kart sieciowych w serwerach mają być elementem dostawy?
Jeśli tak, to czy muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta serwerów?
e) Czy moduły SFP+ do przełączników Ethernet Zamawiającego mają być elementem dostawy?
Jeśli tak, to prosimy o podanie typu i modelu przełączników.
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
a) Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o przewody sieci LAN. Dla połaczeń 25Gb wymagane są po
2 kable typu twinax SFP+ 3m dł. per serwer, dla połaczeń 10Gb wymagane są po 2 przewody
światłowodowe LC-LC OM4 dł. 3m.
b) Tak. Zamawiający planuje wykorzystać po 4szt 48 portowe switche CISCO 25/10Gbps per site
(2 per szafa rack).
c) Okablowanie do szaf zostanie doprowadzone przez Zamawiającego.

d) Nie, Zamawiający przewiduje dla połączeń 10Gb obsadzenie osadzonych kart wkładkami
typu Cisco SFP-10G-SR-S 10-3105-01. .W przypadku połączeń 25Gb Zamawiający wykorzysta
dostarczone przez Wykonawcę kable typu Twinax.
e) Nie, switche Zamawiającego są już wyposażone we wkładki SFP+.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.1.g) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:
7.1.g) Min. cztery interfejsy sieciowe per serwer (dwa dedykowane dla SDS, dwa dla ruchu
produkcyjnego i MGMT) realizowane za pomocą dwóch dwuportowych kart sieciowych:
- min. 2 porty 25Gb/s SR,
- min. 2 porty 10Gb/s SR.
W przypadku interfejsów 10Gbps Zamawiający planuje wykorzystać swoje wkładki SFP+ typu Cisco
SFP-10G-SR-S 10-3105-01 i wymaga, aby interfejsy 10GBps były z tymi wkładkami kompatybilne.
Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch przewodów typu Twinax SFP+ 3m dł. per serwer dla
realizacji połączeń 25Gbps. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 przewodów światłowodowych LC-LC
OM4 dł. 3m per serwer dla realizacji połączeń 10Gbps.
PYTANIE NR 57:
Dotyczy Punktu 7.3 „Wymagania na system zarządzania platformą wirtualizacyjną HCI”
Czy w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający wymaga
spełnienia także następujących funkcjonalności:
a) Umożliwia tworzenia wirtualnych przełączników (ang. virtual switch) LAN, obsługę sieci
VLAN oraz tworzenie grup obsługi urządzeń I/O z kanałami zapasowymi. Zarządzanie
przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu, a konfiguracja
powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne;
b) Wirtualne przełączniki muszą posiadać możliwość ograniczania i kształtowania ruchu
sieciowego zarówno przychodzącego (ingress) jak i ruchu wychodzącego (egress) w tym
funkcje QoS dla różnych typów ruchu (MGMT, STORAGE, vMOTION, VMs, iSCSI).
c) Posiada możliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia równoważnej
konfiguracji wszystkich serwerów fizycznych;
d) Musi umożliwiać z poziomu interfejsu graficznego dla uruchomionych maszyn
wirtualnych przełączanie wirtualnych interfejsów sieciowych pomiędzy sieciami (grupami
portów) z zachowaniem adresu MAC bez konieczności dodawania nowych wirtualnych
kart sieciowych do maszyny wirtualnej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt 7.3) rozdziału II SIWZ - OPZ. Zamawiający nie
wymaga powyższych funkcjonalności. Zamawiający wymaga funkcjonalności wskazanych w OPZ.
PYTANIE NR 58:
Dotyczy Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 6.
a) Do kiedy i w jakim trybie (Basic/Production) Zamawiający posiada aktywne wsparcie dla
posiadanych przez siebie licencji „VMware vSphere with Operations Management 6
Enterprise Plus” opisanych w tym punkcie?
b) Czy wyrównanie okresu wsparcia w/w produktu u producenta do 5 lat będzie zobowiązaniem
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Zamawiający wymaga, aby licencje niezbędne do realizacji wdrożenia były objęte wsparciem
technicznym w liczbie wynikającej z liczby dostarczonych serwerów i potrzeby ewentualnej konwersji
licencji. Zamawiający oczekuje, że wsparcie dla licencji będzie obowiązywało przez cały okres
wsparcia dla Platformy HCI.
PYTANIE NR 59:
Dotyczy Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 7.
a) Do kiedy i w jakim trybie (Basic/Production) Zamawiający posiada aktywne wsparcie dla
posiadanych przez siebie licencji „VMware vCenter Standard” opisanych w tym punkcie?
b) Czy wyrównanie okresu wsparcia w/w produktu u producenta do 5 lat będzie zobowiązaniem
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Zamawiający wymaga aby licencje niezbędne do realizacji wdrożenia były objęte wsparciem
technicznym w liczbie wynikającej z liczby dostarczonych serwerów i potrzeby ewentualnej konwersji
licencji. Zamawiający oczekuje, że wsparcie dla licencji będzie obowiązywało przez cały okres
wsparcia dla Platformy HCI.
PYTANIE NR 60:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1a.
Prosimy o uszczegółowienie czy wynik 220 punktów w teście CPU2017 Integer Rate” odnosi się do
pomiaru „Base” czy do pomiaru „Peak”?
Zwracamy uwagę, że poziom „Peak” jest osiągany przy optymalizacji pod kątem danego testu nie
może nie odzwierciedlać wymaganej wydajności w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Zamawiający wyjaśnia, że chodziło o pomiar „Base”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia
zapis w pkt. 7.1.a) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje brzmienie:
7.1.a) Łączna pula 2960 rdzeni fizycznych x86. Serwery wchodzące w skład rozwiązania muszą być
wyposażone w procesory klasy high-end x86 umożliwiające osiągnięcie przez pojedynczy serwer
w konfiguracji dwuprocesorowej wyniku CPU2017 Integer Base Rate – 220. Testy dla oferowanego
modelu serwera w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie
dostępne na stronie www.spec.org.
PYTANIE NR 61:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1k.
Prosimy o podanie standardu gniazd elektrycznych, do których będą podłączone szafy RACK 42’’.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada przyłącza trójfazowe a typ przyłącza dopasuje to dostarczonych przez
Wykonawcę wraz z szafami RACK listew.
PYTANIE NR 62:
Dotyczy Punktu 7. “Szczegółowe wymagania techniczne Urządzeń”, podpunkt 1j.
Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywnego zarządzania dostarczaną platformą
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z serwerami narzędzi do automatyzacji ich konfiguracji
sprzętowej, które musi umożliwiać automatyczne zarządzanie, przechowywanie oraz wdrażanie np.
w postaci profili sprzętowych?

W szczególności czy jest wymagana możliwość przygotowania profili sprzętu (konfiguracja BIOS, kart
sieciowych, kontrolera dyskowego, karty zarządzającej – w tym ustawień SNMP, powiadomień email,
etc), które będą mogły być aplikowane do całej grupy serwerów?
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z serwerami narzędzia zaproponowanego w pytaniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.1.j) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który
otrzymuje brzmienie:
7.1.j) Serwery muszą posiadać kartę zarządzająca autonomiczną od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadającą dedykowane złącze Gigabit Ethernet umożliwiającą:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
- integrację z Active Directory.
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne
wymagania jak:
- szybki podgląd stanu środowiska,
- podsumowanie stanu dla każdego Urządzenia,
- szczegółowy status Urządzenia/komponentu Urządzenia,
- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia,
- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń,
- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
- możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
- automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne
tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów sprzętu,
- możliwość definiowania ról administratorów,
- możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów.
PYTANIE NR 63:
Wymaganie stosowania znacząco droższych dysków dla warstwy cache wprowadza ograniczenie
konkurencji i wskazuje na jednego producenta tj. firmę Nutanix. Zamawiający nie definiując
wydajności platformy a jedynie jej pojemność powinien umożliwić każdemu oferentowi zastosować
rekomendacje techniczne producenta platformy HCI w celu zbudowania optymalnej konfiguracji
sprzętowej.
Bazując na powyższym prosimy o potwierdzenie, że dla rozwiązania HCI z rozproszonym systemem
cache lub warstwami definiującymi dane gorące i dane zimne nie wymaga stosowania najdroższych
dysków o wytrzymałości 20tys TBW i wydajności min. 100 tys zapisów oraz, że Zamawiający
zaakceptuje rozwiązanie zbudowane zgodnie z wymaganiami Producenta (gwarantuje to wydajność
oraz pełną gwarancje na otrzymane rozwiązanie).
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 52.

PYTANIE NR 64:
Zamawiający w Punkcie 8. Wsparcie Techniczne, pozycja 3 wprowadza wymagania, aby Wykonawca
przekazał dane administracyjne do konta w serwisie producenta platformy nie definiując czy ma to
być dostarczony pełny czy ograniczony dostęp do portalu.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby otrzymany dostęp pozwalał na tylko częściowe korzystanie z portalu
producenta oprogramowania SDS. Portal czołowych producentów umożliwia: zarządzanie licencjami,
monitoring otwartych zgłoszeń serwisowych oraz ich zakładanie, dostęp do historii generowania
kluczy oraz prowadzonych zgłoszeń serwisowych (technicznych i formalnych), mechanizmy AI/ML
udostępniane dla Klientów z aktywnym wsparciem, bazę wiedzy Producenta oraz szkolenia on-line.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga pełnego dostępu do portalu producenta w szczególności do funkcji
pozwalających na upgrade wersji, otwarcie zgłoszenia u producenta i przeglądu historii zgłoszeń w
celu potwierdzenia wywiązywania się z wymagań gwarancji, uruchomienia funkcjonalności typu
AI/ML dla posiadanej platformy na każdym etapie trwania okresu gwarancji.
PYTANIE NR 65:
Dotyczy: Punkt 7.2)b. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Licencja SDS musi umożliwiać zabezpieczanie
przechowywanych danych poprzez ich szyfrowanie (at-rest-data encryption).”
Stosowanie funkcjonalności at-rest-data encryption wymaga zastosowania serwera kluczy (Key
Management Service – KMS).
Dodatkowo ewentualna awaria i niedostępność serwera KMS może mieć wpływ na dostępność
zaszyfrowanych danych.
Czy Zamawiający zapewni taki serwer, czy też oczekuje, że dostarczone rozwiązanie będzie
wyposażone we wbudowany serwer kluczy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę i objęty
wsparciem z SLA wymaganym dla całej platformy HCI?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie zapewni takiego serwera, ale jednocześnie informuje, że nie wymaga
aby taki serwer był dostarczony przez Wykonawcę.
PYTANIE NR 66:
Pytanie dot. par. 3 ust. 1 Umowy.
Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji określony w par. 3 ust. 1 Umowy będzie uznany
za dochowany, jeżeli Wykonawca w ostatnim dniu tego terminu wykona Umowę w zakresie
określonym w tym postanowieniu zgodnie z umową tj. dostarczy do Lokalizacji Urządzeń wraz
z Oprogramowaniem wbudowanym i Dokumentacją, w tym przewiezienie środkami Wykonawcy do
Lokalizacji, dokona rozładunku Urządzeń i przeniesienia do wskazanego przez Zamawiającego
miejsca znajdującego się w Lokalizacjach; oraz zrealizuje dostawę licencji na Oprogramowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że termin wykonania umowy określony w §3 ust. 1 IPU zostanie uznany
za dochowany, jeśli wykonana we wskazanym terminie wykona zgodnie z Umową przedmiot Umowy
określony w §3 ust. 1 IPU.
PYTANIE NR 67:
Pytanie dot. 3 ust. 1 Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że okres trwania odbioru przez Zamawiającego nie jest wliczany do terminu
realizacji określonego w par. 3 ust. 1 Umowy ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że odbiór
przedmiotu umowy przez Zamawiającego dostarczanego zgodnie z Umową przez Wykonawcę
nastąpi w dniu dostawy.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że okres trwania odbioru przez Zamawiającego nie jest wliczany do terminu
wykonania umowy określonego w §3 ust. 1 IPU.
PYTANIE NR 68:
Pytanie dot. par. 5 ust. 7 Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że odbiór przez Zamawiającego Urządzeń i Oprogramowania spełniających
wymagania Umowy nastąpi w dniu dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia , że rozpocznie procedurę odbioru w dniu dostawy.
PYTANIE NR 69:
Pytanie dot. par. 11 ust. 1 Umowy
Wnioskujemy, aby kary umowne określone w § 11
Umowy były naliczane od zwłoki
tj. zawinionego opóźnienia wykonawcy lub od opóźnienia powstałego z przyczyn dotyczących
wykonawcy.
Brak jest uzasadnienie dla obciążania wykonawcy karami umownymi w sytuacji gdy opóźnienie nie
leży po jego stronie, gdyż w takim wypadku odpowiedzialność wykonawcy kształtowana byłaby
na zasadzie ryzyka a nie na zasadzie winy.
Zwracamy uwagę, że postanowienia Umowy w tym zakresie są niezgodne z art. 433 uchwalonej
i ogłoszonej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zgodnie z Art. 433. Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności
wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że art. 433 pkt 1) ustawy z dnia 11
września 2019 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
PYTANIE NR 70:
Pytanie dot. par. 11 ust. 2 pkt 5) Umowy
Postanowienia par. 11 ust. 2 pkt 5 Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje
odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są
naliczane według bardzo wysokiej stawki 1000 zł za godzinę opóźnienia. Prosimy zatem
o wprowadzenie do § 11 ust. 2 pkt 5 Umowy zmian, które urealniłyby wysokość kar umownych,
w ten sposób, aby były one naliczane według stawki nie wyższej niż 500 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
PYTANIE NR 71:
Pytanie dot. par. 11 ust. 4 Umowy
Prosimy o zmianę postanowień §11 ust. 4 Umowy ograniczając łączną wysokość wszystkich kar
umownych należnych Zamawiającemu zastrzeżonych w umowie do 50 % całkowitej kwoty
za realizację przedmiotu umowy. Odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością
niezależną od szkody stąd brak jest uzasadnienia dla żądania kar umownych w tak wysokiej łącznej
kwocie.

Zwracamy uwagę, że zgodne z art. 436 uchwalonej i ogłoszonej ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (PZP) Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:
łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że art. 436 ustawy z dnia 11 września
2019 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
zamówień publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
PYTANIE NR 72:
Pytanie dot. par. 11 ust. 5 Umowy
Prosimy o wprowadzenie do 11 ust. 5 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej
wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.
Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej
(faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy.
W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą
za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do
poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości
łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe,
w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu
chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając
wykonawcy na oszacowanie ryzyka
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §11 ust. 4 został już
wprowadzony limit w zakresie kar umownych. Zamawiający nie wprowadzi ograniczeń w zakresie
odszkodowania uzupełniającego m.in. z uwagi na niemożliwe do przewidzenia na tym etapie skutki
wyrządzonej szkody.
PYTANIE NR 73:
Dotyczy Rozdział II SIWZ, punkt 7.3.
Zamawiający napisał „Zamawiający w ramach posiadanych licencji posiada dostępne rozwiązanie
zarządzające Vmware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, które może zostać
wykorzystane dla zarzadzania Platformą hiperkonwergentną (HCI)”. Wskazane oprogramowanie nie
jest oprogramowaniem zarządzającym infrastrukturą, jest dodatkiem do licencji na hosty
wirtualizacyjne, umożliwiające wdrożenie platformy do monitoringu. Proszę o potwierdzenie,
że posiadają Państwo oprogramowanie zarządzające platformą wirtualizacyjną VMWare vCenter
Server wraz z aktywnym wsparciem producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 6.7) rozdziału II SIWZ – OPZ wskazał, że posiada licencję Vcenter
standard w wersji 6.
PYTANIE NR 74:
Dotyczy Rozdział II SIWZ, punkt 7.1.j
W punkcie 7/1/j dotyczącym karty zarządzającej serwera Zamawiający wymaga:
Karta powinna mieć wbudowaną wewnętrzną pamięć flash, SD lub USB do przechowywania
sterowników i firmware urządzeń serwera, umożliwiającą szybką instalację wspieranych systemów
operacyjnych.
W serwerach będzie zainstalowany bezpośrednio system wirtualizacyjny a karta zarządzająca
umożliwia przekierowanie wirtualnych napędów, wymóg osobnej przestrzeni na sterowniki

i firmware jest nadmiarowy oraz preferuje jednego wybranego producenta (Dell) i sztucznie
ogranicza konkurencję. Wnosimy o usunięcie tego wymagania, ponieważ jego wykreślenie w żaden
sposób nie wpłynie na ograniczenie funkcjonalności.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.j) rozdziału II SIWZ- OPZ, który przyjmuje brzmienie określone
w odpowiedzi udzielonej na pytanie 62.
PYTANIE NR 75:
Dotyczy Rozdział II SIWZ, punkt 7.1.j
Czy Zamawiający dopuści urządzenie które posiada dostęp do nośników SD lub USB poprzez sloty
znajdujące się na płycie głównej?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.j ) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie określone
w odpowiedzi udzielonej na pytanie 62
PYTANIE NR 76:
Dotyczy Rozdział II SIWZ, punkt 7.1.b
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako spełniające wymagania, zaoferowanie kości
pamięci RAM o różnych pojemnościach (np. 16GB oraz np. 32GB), instalowanych w ramach
pojedynczego serwera. Takie podejście pozwoli zaoferować rozwiązanie maksymalnie zbliżone
do oczekiwań oraz spowoduje obniżenie kosztów sprzętu serwerowego.
Odpowiedź i zmiana SIWZ:
Zamawiający wymaga aby wszystkie kości RAM zainstalowane w ramach jednego serwera miały taką
samą pojemność. Pamięci będą symetrycznie rozłożone pomiędzy procesorami.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.1 b) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje
brzmienie:
7.1.b) Łączna pula 56832 GB RAM RDIMM DDR4 (podzielona po połowie na dwa ośrodki
przetwarzana). Pamięć RAM powinna być zamontowana w serwerach w konfiguracji pozwalającej
wykorzystać wszystkie dostępne kanały pamięci procesora. Zamawiający wymaga aby wszystkie kości
RAM zainstalowane w ramach jednego serwera miały taką samą pojemność i były symetrycznie
rozłożone pomiędzy procesorami.
PYTANIE NR 77:
Dotyczy Rozdział II SIWZ, punkt 6.8
„Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, muszą być objęte opieką serwisową
producenta oraz posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję oprogramowania.”
Czy Zamawiający dopuści aby sprzęt objęty był opieką serwisową producenta, a serwis urządzeń był
świadczony przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.
PYTANIE NR 78:
Zamawiający oczekuje dostarczenia dysków cache które oferują wydajność na poziomie min. 100 000
zapisów na zapisów/sec przy czym nie została podana wydajność sumaryczna czy to dla serwera czy
dla całej Platformy HCI.

Z tak zdefiniowanego wymagania wynika, że Zamawiający świadomie rezygnuje z gwarancji
wydajności Platformy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dla całości rozwiązania tradycyjne
i niskowydajne dyski SSD (architektura HCI z warstwą cache rozproszoną)
W celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego sugerujemy wprowadzenie wymagania, aby dla
całości puli dyskowej tj. 320TB były dostarczone dyski z interfejsem NVME.
Tylko w powyższy sposób Zamawiający będzie w stanie zachować porównywalność i konkurencyjność
ofert dla każdej z wiodących architektur rozwiązań SDS.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie oparte było tylko o dyski nvme niezależnie
od architektury tj. zarówno dla rozwiązania HCI z dedykowaną warstwą cache jak i bez.
Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.c) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi udzielonej na pytanie 34.
PYTANIE NR 79:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji systemu SDS w modelu subskrypcyjnym,
a tym samym licencji ograniczonych czasowo?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 80:
Dotyczy punkt 7. Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń, podpunkt 1e.
Poprawna praca każdego systemu SDS jest uzależniona od zachowania wolnej przestrzeni.
W konkretnej instalacji przestrzeń może być zarówno efektywnie odzyskiwana jak również tracona
w sposób niezauważalny (możliwe, że bez poprawnego raportu ze strony systemu SDS).
Na duże wahania rozmiaru wolnej przestrzeni mogą mieć wpływ następujące czynniki:
- Mechanizm „Space Reclamation” pozwalający odzyskać utraconą przestrzeń (musi być wspierany
przez maszyny wirtualne);
- System backupu może wykonać nadmierną liczbę kopii migawkowych;
- Niektóre pliki systemowe (np. plik „swap” lub pliki dyskowe urządzeń typu „appliance”, powinny lub
muszą być tworzone w konfiguracji „THICK”;
- Dane nieustrukturyzowane (takie jak pliki ISO lub „osierocone” pliki dysków maszyn wirtualnych),
które będą umieszczone w systemie SDS zabierają przestrzeń dedykowaną dla maszyn wirtualnych;
- Zmiana formatu wirtualnego podsystemu RAID prawie zawsze czasowo konsumuje przestrzeń SDS.
Powyższe uwarunkowania wskazują, że wielkość przestrzeni SLACK w danym środowisku wymaga
dogłębnej analizy.
Wymóg dostarczenia minimalnej ilości wolnego miejsca może zaowocować koniecznością tworzenia
klastrów w nieoptymalnej konfiguracji i nieprzewidzianymi zdarzeniami w momencie uruchomienia
produkcyjnego systemu SDS.
Najlepsze praktyki dotyczące zarówno klasycznych jak i rozproszonych systemów dyskowych
wskazują, że przestrzeń SLACK powinna stanowić co najmniej dodatkowe 20% ponad przestrzeń
podstawową.
Czy Zamawiający zgadza się na określenie wymaganej dodatkowej wolnej przestrzeni dla wszystkich
oferowanych systemów SDS na poziomie co najmniej 20% ponad przestrzeń wymaganą?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania funkcjonalne Platformy HCI, w tym zakresie zostały
szczegółowo opisane w punkcie 7.1) e) rozdziału II SIWZ - OPZ.

PYTANIE NR 81:
Dotyczy Punktu 7. “Szczegółowe wymagania techniczne Urządzeń”, podpunkt 3.
Czy w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do zarządzania platformą HCI
Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia dodatkowych testów kompatybilności i poprawności
działania nowej platformy z maszynami wirtualnymi, które będą migrowane z obecnego systemu
„VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus?”
Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakich dodatkowych testów Zamawiający oczekuje oraz jakie systemy
operacyjne i aplikacje będą testowane.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że parametry równoważności zostały wskazane w punkcie 7.3) rozdziału II
SIWZ - OPZ. Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych testów.
PYTANIE NR 82:
Dotyczy: Punkt 7.1.c) OPZ
Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu FTT=2) przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie pule
po 160 TB (po jednej na ośrodek przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD
o parametrach: wydajność min. 30 000 zapisów/sec., wytrzymałość min. 3600 TBW.
Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje nową technologię dysków w postaci NVMe
w miejsce wymaganych dysków SSD?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem SSD nie rozumie jedynie dysków opartych o pamięć
nieulotną flash z interfejsem SATA/SAS a również takie dyski/moduły z interfejsem NVME.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść punktu 7.1.c OPZ który przyjmuje brzmienie określone
w odpowiedzi udzielonej na pytanie 34.
PYTANIE NR 83:
Dotyczy: Punkt 7.1.d) OPZ
Pojemność dysków pośredniczących w zapisie zainstalowanych w każdym serwerze powinny
stanowić minimum 10% całkowitej pojemności dysków zainstalowanych w serwerze.
Czy w przypadku zmiany architektury dysków na szybszą technologię w postaci All-NVME, aby
uzyskać równomierne rozłożenie danych pomiędzy serwerami, Zamawiający zrezygnuje z proporcji
cache/capacity 10%?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie zrezygnuje z proporcji cache/capacity 10%.
Jednocześnie Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.d) rozdziału II SIWZ - OPZ, który przyjmuje
brzmienie określone w odpowiedzi udzielonej na pytanie 52.
PYTANIE NR 84:
Dotyczy: Punkt 7.1.l) OPZ
Procesory, pamięć RAM oraz dyski muszą być rozłożone równomiernie pomiędzy serwerami
(Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania storage nodów i compute nodów).
Czy w przypadku zmiany architektury dysków na szybszą technogolię w postaci All-NVME,
aby uzyskać równomierne rozłożenie danych pomiędzy serwerami, Zamawiający zrezygnuje
z proporcji cache/capacity 10%?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 85:
Dotyczy: Punkt 7.1.c) OPZ
Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych złożyć
politykę Mirror, czyli przestrzeń 160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji.
Czy Zamawiający oczekuje przestrzeni użytecznej 160TB czy 320TB per lokalizacja?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 34.
PYTANIE NR 86:
Dotyczy: Punkt 7.1.g) OPZ
Min. cztery interfejsy sieciowe per serwer (dwa dedykowane dla SDS, dwa dla ruchu produkcyjnego
i MGMT) realizowane za pomocą dwóch dwuportowych kart sieciowych:
- min. 2 porty 25Gb/s SR,
- min. 2 porty 10Gb/s SR.
Czy w miejsce dwóch kart 10/25 Gbit, Zamawiający zaakceptuje jedną kartę w konfiguracji 4x10/25
Gbit, która sumarycznie pozwoli uzyskać taką samą ilość portów fizycznych i przepustowość 100Gbit
per serwer?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 87:
Dotyczy: Punkt 7.1.j) OPZ
Karta powinna mieć wbudowaną wewnętrzną pamięć flash, SD lub USB do przechowywania
sterowników i firmware urządzeń serwera, umożliwiającą szybką instalację wspieranych systemów
operacyjnych.
Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby przechowywanie sterowników i wspieranie ich instalacji było
możliwe z poziomu konta/portalu dedykowanego dla klientów końcowych producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.j k) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie
określone w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 62.
PYTANIE NR 88
Dotyczy: Punkt 7.1.c) OPZ
Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza
mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2 poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw.
RAID6)Punkt 7.2.b)Licencja SDS musi umożliwiać realizację mechanizmów zwiększających
efektywność składowania danych: deduplikacji, kompresji, erasure coding.
Czy w związku z niedopuszczeniem przez Zamawiającego metody zabezpieczania danych poprzez
wyliczanie sum kontrolnych - 7.1.c), Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym funkcjonalność
erasure coding nie została zaimplementowana?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 7.2.b) rozdziału II SIWZ – OPZ, wymaga obsługi
funkcjonalności erasure coding w rozwiązaniu SDS. Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.c) rozdziału
II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie określone w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 34.

PYTANIE NR 89:
Dotyczy: Punkt 7.2.e) OPZ
Licencja na SDS umożliwia udostępnianie pamięci masowej (blokowej, plikowej) zbudowanej
w architekturze scale-out, do maszyn wirtualnych uruchomionych na Platformie HCI oraz do
systemów zewnętrznych przy pomocy protokołów iSCSI oraz NFS. W ramach licencji na SDS
Zamawiający będzie mógł wykorzystać do 40TB per lokalizacja storage plikowy realizowany
za pomocą protokołu NFS2.
Czy w ramach udostępniania zasobów ISCSI i NFS Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w postaci
osobnych, dedykowanych maszyn wirtualnych, które takie zasoby będą wystawiały?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie w postaci osobnych, dedykowanych maszyn
wirtualnych, które byłyby instalowane i kontrolowane poza konsolą rozwiązania SDS. Zamawiający
utrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 90:
Dotyczy: Punkty 7.2 e) OPZ
Licencja na SDS umożliwia udostępnianie pamięci masowej (blokowej, plikowej) zbudowanej
w architekturze scale-out, do maszyn wirtualnych uruchomionych na Platformie HCI oraz do
systemów zewnętrznych przy pomocy protokołów iSCSI oraz NFS. W ramach licencji na SDS
Zamawiający będzie mógł wykorzystać do 40TB per lokalizacja storage plikowy realizowany
za pomocą protokołu NFS2.
Prosimy o informację czy niniejsze funkcjonalności są obowiązkowe, czy jedynie dodatkowo
punktowane?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalności opisane w punkcie 7.2 e) i 7.2 f) rozdziału II SIWZ – OPZ,
stanowią dodatkowe kryterium oceny ofert.
Zasady oceny ofert w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” zostały opisane w punkcie 23.8
rozdziału I SIWZ.
PYTANIE NR 91:
Dotyczy: Punkt 7.2.f)
Rozwiązanie pamięci masowej SDS jest zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni,
niewymagający instalacji lub konfiguracji dodatkowych komponentów sprzętowych oraz
dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych maszyn wirtualnych.
Prosimy o informację czy niniejsze funkcjonalności są obowiązkowe, czy jedynie dodatkowo
punktowane?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 90.
PYTANIE NR 92:
Dotyczy: Pkt 7.4) Opisu Przedmiotu Zamówienia: „W przypadku dwóch sztuk serwerów (po jednym
per Lokalizacja, których parametry opisano w ust. 7 pkt 1) muszą być one wyposażone w po dwa
interfejsy HBA każdy, wyposażone we wkładki FC 16Gb/s. W przypadku tych dwóch serwerów
Zamawiający dopuszcza rozmiar obudowy serwera 2U.

Idea rozwiązań HCI ma na celu uproszczenie architektury datacenter, poprzez eliminację
dedykowanej sieci na potrzeby pamięci masowej (SAN) oraz dedykowanych urządzeń pamięci
masowej. W związku z tym typowe rozwiązania HCI nie wykorzystują interfejsów Fibre Channel.
Oczekiwane przez Zamawiającego serwery z kartami FC nie są zgodne z tym założeniem,
w niepotrzebny sposób komplikuje zamawiane rozwiązanie. Rozwiązanie to nie zapewnia także
wysokiej dostępności. W przypadku awarii pojedynczego serwera całość platformy utraci dostęp
do zasobów pamięci masowej dostępnych przez zainstalowane karty FC.
Proponujemy realizację potrzeb Zamawiającego polegających na zapewnieniu dostępu
do eksploatowanych obecnie urządzeń pamięci masowej przez dostawę dedykowanych urządzeń
o funkcjonalności bramy „iSCSI to Fibre Channel”
Propozycja zapisu:
Wykonawca dostarczy dwa urządzenia zapewniające dostęp serwerów wyposażonych w interfejsy
iSCSI do zasobów pamięci masowych z interfejsami Fibre Channel takich jak macierze dyskowe
i biblioteki taśmowe. Zaoferowane urządzenia muszą być wyposażone w redundantne interfejsy
16Gbps FC oraz 25GB Ethernet.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 93:
Zamawiający w Rozdziale II SIWZ w punkcie 7-mym podpunkt „1a” zawarł wymogi wydajnościowe dla
serwera z dwoma procesorami jako osiągające minimum wynik CPU2017 Integer Rate – 220.
Równocześnie Zamawiający wymaga aby testy dla oferowanego modelu serwera z oferowanym
procesorem były opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.spec.org.
Ponieważ aktualnie najbardziej korzystny stosunek wydajności do ceny posiadają procesory Intel
w najnowszej generacji z oznaczeniem „R”, a nie wszystkie modele serwerów czołowych
producentów posiadają opublikowane wyniki dla serwerów 1U na stronie www.spec.org co związane
jest z faktem że procesory te dostępne są w sprzedaży od 3 miesięcy a proces weryfikacji i publikacji
wyników testów nie jest natychmiastowy, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści jako
weryfikację wydajności procesorów serwera 1U który chcemy zaoferować wynik opublikowany
na www.spec.org dla serwera 2U tego samego producenta i tej samej generacji z tymi samymi
procesorami wynoszący ponad 250 punktów. Pragniemy również zauważyć że różnice w wynikach
opublikowanych na www.spec.org dla innych procesorów różnią się pomiędzy tymi serwerami tylko
kilka % tak więc nie ma możliwości aby test wykazujący wynik ponad 250 punktów na serwerze 2U
pokazał wynik poniżej 220 punktów na serwerze 1U. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje proponowanej
zmiany to prosimy o akceptację testu wydajności wykonanego przez producenta serwera zgodnie
z procedurą SPEC.org który nie jest jeszcze na dzień składania ofert opublikowany na www.spec.org
pod warunkiem że będzie opublikowany przed dostawą oferowanego sprzętu do Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza, aby testy wydajności serwera z zaoferowanym procesorem były
opublikowane na stronie www.spec.org dla modelu serwera w wersji w obudowie 2U z identycznym
procesorem co zaoferowany (musi to być serwer z tej samej generacji oraz tego samego producenta).
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że nie dopuszcza zaoferowania serwerów w obudowach 2U
zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6.
PYTANIE NR 94:
Zamawiający w Rozdziale III SIWZ w paragrafie 8 „Gwarancja i wsparcie techniczne” w punkcie
8-mym zawarł wymóg ”Gwarancja udzielona jest bez żadnych ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całego świata.”. Świadczenie gwarancji na zasadach tej umowy
na terenie całego świata (ponad 200 państw) prawdopodobnie nie jest możliwe przez żadnego
z potencjalnych dostawców rozwiązania będącego przedmiotem przetargu. Prosimy o zmianę treści

SIWZ poprzez wykreślenie zapisu „i całego świata”. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na taka
zmianę to prosimy o zmianę zapisu „i całego świata” na „i całej Unii Europejskiej”.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ.
PYTANIE NR 95:
Zamawiający w Rozdziale II SIWZ w punkcie 7-mym podpunkt „1c” określił wymóg dotyczący dysków
SSD „realizowanych za pomocą dysków SSD o parametrach: wydajność min. 30 000 zapisów/sec.”.
Prosimy o zmianę tego wymogu na „29 000 zapisów/sec.”. Wielkość wymaganej przestrzeni dyskowej
implikuje zastosowanie kilkuset dysków tak wiec tak nieznaczna zmiana w wydajności pojedynczego
dysku nie ma istotnego wpływu na wydajność całego rozwiązania, natomiast zgoda na dyski
o wydajności 29.000 zapisów/sec. pozwoli zaoferować tańsze rozwiązanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 96:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie HCI, w którym warstwa compute i storage mogą być skalowane
niezależnie w ramach dedykowanych nodów, ale z gwarancją odporności na awarię więcej niż
2 węzłów storage (FTT>4), gwarancję współczynnika redukcji ilości danych wynoszącego co najmniej
4:1 oraz wydajnością rzędu milionów IOPS? Pojemność netto, przed redukcją wynosić będzie
wymagane 320TB (2x160TB).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 97:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego architektura jest oparta o dwa interfejsy sieciowe
10/25GbE SR oraz jeden, dedykowany, 1GbE RJ45 na potrzeby out-of-band management? Oczywiście
warunki wydajnościowe w takim przypadku są w pełni wspierane przez producenta rozwiązania
i gwarantują poprawne i wydajne działanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 98:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym producent nie widnieje na liście spec.org,
ale w zamian zaoferowany zostanie procesor osiągający powyżej 250 punktów w konfiguracji
dwuprocesorowej, bazując na wynikach innych producentów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 99:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie udostępniające zasoby HCI z wykorzystaniem interfejsów
plikowych z wykorzystaniem dedykowanej do tego celu jednej lub kilku dedykowanych maszyn
wirtualnych. Maszyny wirtualne będą dostarczone w ramach rozwiązania, objęte wsparciem
producenta oraz zintegrowane w ramach HCI.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 89.

PYTANIE NR 100:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zamiast dostarczyć dedykowane karty FC na
potrzeby migracji danych z obecnie używanego rozwiązania, oferowana architektura umożliwi
prezentację zasobów HCI do wielu węzłów istniejącego rozwiązania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR 101:
Czy, w przypadku zaoferowania rozwiązania HCI oraz SDS pochodzącym od tego samego producenta,
Zamawiający dopuści dostarczenie voucherów na jedno, całościowe, certyfikowane szkolenie,
w wymiarze dwóch dni, przeprowadzone on-line przez instruktora producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
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