Warszawa dnia 04.08.2020 r.
Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.9.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 6
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.), modyfikuje treść
udzielonych odpowiedzi na pytanie 15, 22, 43, 57, 86 i 87, zawartych w piśmie Wyjaśnienia i zmiany
SIWZ nr 3 z dnia 23. 07.2020 r., oraz przedstawia treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
I. Modyfikacja treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie 15, 22, 43, 57, 86
i 87, zawartych w piśmie Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3 z dnia 23.07.2020 r. zamieszczonym na
stronie internetowej.
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.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 15 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. Zamawiający dopuszcza, aby ta funkcjonalność mogła zostać
osiągnięta przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania CISCO ACI, jak również
narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę.
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)?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 22 :
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 dopuszcza realizowanie tej funkcji w formie postprocessingu lub w trybie online. 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 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?
Modyfikacja odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 43:
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.
W przypadku zaoferowania Platformy HCI gdzie zarządzanie nie będzie realizowane przez
posiadane i wskazane w rozdziale II SIWZ - OPZ licencje, Zamawiający dopuszcza, aby
funkcjonalność wskazana w pkt 7.3) g) rozdziału II SIWZ - OPZ mogła zostać osiągnięta przy pomocy
posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania CISCO ACI jak również narzędzi dostarczonych przez
Wykonawcę. Zgodnie z poniższym Zamawiający wykreśla pkt 7.3) e) rozdziału II SIWZ - OPZ.
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 nie wymaga powyższych funkcjonalności. Zamawiający wymaga funkcjonalności
wskazanych w OPZ. Ponadto Zamawiający informuje, że pkt 7.3) rozdziału II SIWZ OPZ po
uwzględnieniu wprowadzonych modyfikacji, otrzymuje następujące brzmienie:
7.3 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:
a) System zarządzania musi udostępniać konsolę, z poziomu której jest możliwy dostęp do
wszystkich opisanych poniżej zadań.
b) System zarządzania musi umożliwiać bezprzerwową rozbudowę klastra, poprzez dołożenie
kolejnych węzłów. System musi automatycznie rozłożyć równomiernie dane w klastrze, bez
ingerencji administratora.
c) System zarządzania musi prognozować wzrost pojemności systemu zarządzania na podstawie
danych historycznych wraz ze scenariuszami „co jeśli”. System musi udostępniać szczegółowe
informacje na temat maszyn wirtualnych:
- wydajność maszyn wirtualnych (utylizacja CPU/RAM/IOPS oraz opóźnienie/latency),
- rekomendacje w temacie przypisanych zasobów (za mało / za dużo CPU lub RAM).
d) Bezprzerwowy update komponentów systemu (rolling update): hypervisor, rozwiązanie SDS,
system zarządzania.
e) System zarządzania musi umożliwiać zarządzanie adresami IP maszyn wirtualnych
(konfiguracja adresów w systemie operacyjnym z poziomu konsoli systemu zarządzania
platformą hiperkonwergentną).

f) System zarządzania musi umożliwiać uruchomienie portalu samoobsługowego, który pozwoli
użytkownikom bez uprawnień administratora zarządzanie własnymi maszynami wirtualnymi.
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.
Zamawiający dopuszcza, aby ta funkcjonalność mogła zostać osiągnięta przy pomocy
posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania CISCO ACI, jak również narzędzi
dostarczonych przez Wykonawcę.
h) Producent rozwiązania powinien dostarczać i regularnie aktualizować STIG (Security
Technical Implementation Guide) dla hypervisora, rozwiązania SDS oraz systemu zarządzania.
i) System zarządzania powinien umożliwiać automatyczną weryfikację oraz korygowanie
odstępstw od STIG.
j) System zarządzania powinien pozwalać na tworzenie akcji automatycznych bez kodowania,
w oparciu o predefiniowane operacje dostarczone z produktem. Akcje mogą być
uruchamiane ręcznie lub wywoływane definiowanym zdarzeniem w środowisku. Umożliwia
między innymi wysłanie wiadomości e-mail i Slack, operacje na maszynach wirtualnych
(power on, power off, snapshot, zmiana parametrów RAM i CPU) oraz operacje w systemach
operacyjnych maszyn wirtualnych poprzez SSH i PowerShell oraz operacje na zdalnych
systemach (dostępnych w sieci) poprzez SSH i PowerShell.
k) System zarządzania pozwala na uruchamianie klastrów Kubernetes za pomocą kreatora oraz
prostą administrację nimi: minimum upgrade, konfiguracja, tuning, dodawanie nodów.
Powinien umożliwiać udostępnianie usług pamięci masowej dla klastrów Kubernetes
i obsługiwać plugin CSI (Container Storage Interface)4;
l) System musi wspierać REST API dla całej platformy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w pkt 7.3)k) rozdziału II SIWZ - OPZ funkcjonalność
„System zarządzania pozwala na uruchamianie klastrów Kubernetes za pomocą kreatora oraz prostą
administrację nimi: minimum upgrade, konfiguracja, tuning, dodawanie nodów. Powinien umożliwiać
udostępnianie usług pamięci masowej dla klastrów Kubernetes i obsługiwać plugin CSI (Container
Storage Interface” stanowi dodatkowo punktowane kryterium oceny ofert.
Nie jest to więc minimalny standard jakościowy, który musi obligatoryjnie spełniać oferowane
rozwiązanie, tylko jest to pożądana przez Zamawiającego funkcjonalność, która może zostać
zaoferowana w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert. Stosowanie
kryteriów oceny ofert poszerza konkurencję nie rezygnując jednocześnie z pożądanej jakości.
Wykonawcy oferujący rozwiązanie referencyjne oraz równoważne mają więc na równych zasadach
możliwość zaoferowania niniejszej opcjonalnej funkcjonalności.
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?
Modyfikacja odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 86:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający zmienił
treść punktu 7.1.g) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje brzmienie określone w odpowiedzi
udzielonej na pytanie nr 56.
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?
Modyfikacja odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 87:
Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść punktu 7.1.j) rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje
brzmienie określone w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 62.
II.

Treść pytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

PYTANIE nr 102: (przyjęta numeracja jest kontynuacją pytań, zgodnie z pismem Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3)
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie zdefiniowane wymagania dla platformy HCI w punktach 6,
7.1, 7,2, a także 7.3 OPZ z późniejszymi zmianami traktowane są w sposób łączny tj. wszystkie
funkcjonalności musza być dostarczone i możliwe będzie ich wykorzystanie na dostarczonym sprzęcie
oraz warstwie wirtualizacji, którą posiada Zamawiający i wskazuje w OPZ.
W szczególności czy Zamawiający dopuszcza, aby konfiguracja platformy SDS w połączeniu z warstwą
wirtualizacji i sprzętu ograniczała w jakikolwiek sposób poziom wsparcia gwarancyjnego
świadczonego przez producenta posiadanego wirtualizatora?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wszystkie zdefiniowane obligatoryjne wymagania dla Platformy HCI
w punktach 6, 7.1, 7,2, a także 7.3 rozdziału II SIWZ - OPZ z późniejszymi zmianami (wprowadzonymi
w ramach wyjaśnień i zmian SIWZ nr 3 oraz niniejszych wyjaśnień i zmian SIWZ nr 6) traktowane są
w sposób łączny, tj. wszystkie te funkcjonalności muszą być dostarczone i możliwe będzie ich
wykorzystanie na dostarczonym sprzęcie oraz warstwie wirtualizacji, którą posiada Zamawiający
i wskazuje w rozdziale II SIWZ - OPZ. Zamawiający nie dopuszcza, aby konfiguracja platformy SDS
w połączeniu z warstwą wirtualizacji i sprzętu ograniczała w jakikolwiek sposób poziom wsparcia
gwarancyjnego świadczonego przez producenta posiadanego wirtualizatora. W celu usunięcia
wątpliwości, Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź nie dotyczy dodatkowo punktowanych
funkcjonalności w ramach kryterium oceny ofert określonych w pkt. 7.2) e), 7.2) f), 7.3) k) i 7.6)
rozdziału II SIWZ - OPZ.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny

