DYREKTOR
SADU APELACYJNEGO
WE WROCŁAWIU

ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław tel. 71/ 798 79

00 fax. 71/ 798 79 02

Wrocław, dnia 21.06.2017 r.
Znak sprawy: Z — 362 — 4/17

Do Wykonawców

Dat. odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.:
Przedłużenie serwisu pogwarancyjnego dla macierzy dyskowych NetApp, znak sprawy: Z — 362 —
4/17.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu występujący w niniejszym postępowaniu jako Zamawiający,
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie
W załączniku 1 do Umowy, rozdział IV Rozwiązanie równoważne, pkt 9, Zamawiający stawia min.
następujące wymogi:

Każdy kontroler musi mieć możliwość rozszerzenia pamięci cache za pomocg kart flash i dysków SSD.
Każdy kontroler musi posiadać minimum 6 portów rozszerzeń na karty we-wy.
Macierz musi mieć funkcjonalność optymalizowania wykorzystania dysków SSD poprzez
automatyczna identyfikację najbardziej obcigżonych fragmentów wolumenów, oraz automat Jczna
ich migrację na dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciqżenie fragmentów
wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobcigżone fragmenty
wolumenów. Administrator musi używać pamięci SSD cache z możliwościg wyboru obsłuGi dla
wskazanych wolumenów przechowujgcych dane.
Macierz musi obsługiwać funkcjonalność ThinProvisioninq dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć
możliwość wyłgczenia tel funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Konieczne jest dostarczenie
wszystkich niezbędnych licencji aby móc wykorzystać funkcjonalność w obr ębie dostarczonej
konfiguracji.
Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu Snapshot (PIT) wolumenów. Zcsoby
źródłowe kopii PIT oraz docelowe kopii PIT mogq być zabezpieczone różnymi poziomami RAJO i
egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych.

Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów
logicznych pomiędzy różnymi macierzami dyskowymi. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe
kopii zdalnej mogq być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych
technologicznie dyskach stałych. Macierz musi być dostarczona wraz z n'ezbednymi licencjami
umożliwiaigcymi replikację w obrębie własnych zasobów macierzy oraz między -nacierzami.

Macierz musi pozwalać na wykonanie migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi macierzami
dyskowymi, oraz wewnqtrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystafacei z tych wolumenów.
Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegaigce migracji oraz zasoby, do których sq migrowane mogły
być zabezpieczone różnymi poziomami RA1D i egzystować na różnych technolocicznie dyskach stałych.
Macierz musi być dostarczona wraz z niezbędnymi licencjami umożliwialgcymi korzystanie z
funkcjonalności.

Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych. Należy dostarczyć licencje na oferowana
pojemność.
Macierz musi posiadać funkcjonalność deduplikacji danych. Należy dostarczyć licencje na oferowang
pojemność.
Jeżeli macierz nie posiada takich funkcjonalności to dopuszcza się dostarczenie urzqdzenia lub
oprogramowania zewnętrznego realizujgcego te funkcje na zasobach udostępnianych przez macierz.
Licencja musi obejmować dostarczana pojemność macierzy.

Prosimy o informację, czy oferowana macierz musi mieć możliwość uruchomienia wszystkich
powyższych funkcjonalności jednocześnie?
Ewentualnie, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dla wolumenów podlegających
deduplikacji oraz kompresji macierz nie pozwala na wykonywanie kopii migawkowych takich
zasobów, lub nie pozwala na migrację takich zasobów w ramach macierzy, lub nie pozwala na
replikacje takich zasobów, lub nie pozwala na klonowanie takich zasobów?
Odpowiedź
Załącznik nr 1 do Umowy, rozdział IV opisuje rozwiązanie równoważne do dotychczas
posiadanego i rozbudowywanego w ramach odnowy technologicznej. Oznacza to, że
rozwiązanie
to spełnia
opisane
w
pkt. 9 wymagania
techniczne.
Zmawiający
podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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