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Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z 

serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz ze specjalistycznymi narzędziami do 

przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- 

Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i 

zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

 

Załącznik 1  

 

1. Dotyczy: połączeń SAN  

Ze względu na fakt, iż porty 10Gb iSCSI Base-T są rzadko stosowane w rozwiązaniach 

klasy enterprise (macierze dyskowe), prosimy o: 

- zmianę kart „2x10G Base-T RJ45” w serwerach na „2x10G SFP+” – zakładamy, ze 

połączenie z przełącznikami SAN zostanie zrealizowane za pomocą przewodów DAC 3m. 

Poza tym stosowanie miedzianych przewodów jest podatne na zagłuszenia 

elektromagnetyczne, natomiast zastosowanie przełączników i kart w serwerach i 

macierzach typu SFP+ umożliwia zastosowanie przewodów miedzianych DAC (jak 

powyżej) oraz przewodów światłowodowych , które są odporne na zakłócenia 

elektromagnetyczne, a tym samym bardziej niezawodne i korzystniejsze finansowo dla 

Zamawiającego. Poza tym technologia SFP+ jest stosowana przez wszystkich wiodących 

producentów sprzętu komputerowego, a technologia Bare T RJ45 jest stosowana do 

połączeń SAN przez nielicznych producentów. 

- zmienię portów w macierzy z „2x10G iSCSI Base-T” per kontroler na „2x10G iSCSI SFP+” 

wraz z wkładkami. Połączenie odbędzie się z przełącznikiem SAN za pomocą przewodów 

optycznych LC/LC – uzasadnienie jak powyżej.  

- zmianę typu przełączników SAN z „minimum 24 porty 10G Base-T” ma „minimum 24 

porty 10G SFP+” – analogicznie do przełączników LAN – uzasadnienie jak powyżej w poz. 
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Powyższe pozwoli zachować pełną zgodność połączeń SAN. 

Odp. Komunikacja lokalna z użyciem portów 10GBASE-T jest wygodniejsza i tańsza 

(niższy koszt okablowania). W przypadku kabli DAC typowym ograniczeniem jest 

odległość 5m (max. 10m w rozwiązaniach aktywnych) oraz radykalnie wyższa cena a w 

przypadku kabli światłowodowych konieczne jest dokupienie po stronie przełącznika i 

serwera kosztownych wkładek światłowodowych SFP+. Założone w specyfikacji 

rozwiązanie SFP+ dla przełączników LAN/połączeń sieciowych jest przewidziane ze 
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względu na istniejącą już infrastrukturę oraz plany ich wykorzystania w szkielecie 

kampusowej sieci światłowodowej. 

 

2. Dotyczy: macierz dyskowa  

Prosimy o dopuszczenie macierzy bez wsparcia dla klonów, ale z rozbudowanym 

mechanizmem tworzenia kopii migawkowych. 

Odp. Klonowanie woluminu pozwala na sprawne tworzenie środowisk testowych, 

testowanie planów ciągłości działania bez zakłócania normalnej pracy systemu 

produkcyjnego. Podtrzymujemy ten wymóg. 

 

3. Dotyczy: Przełącznik SAN 

Prosimy o sprecyzowanie, czy przełączniki SAN będą połączone razem w celu 

zapewnienia redundancji (np. linkiem 2x40Gb) czy też, podane w wymaganiach 

przewody QSFP+ 40Gb ->4xSFP+ 10Gb posłużą i będą dedykowanie do połączeń z 

innymi urządzeniami? Jeżeli z innymi urządzeniami, to prosimy o podanie z jakimi 

(producent, model)?  

Dopuszczenie rozwiązania SFP+ jest ekonomiczniejsze dla Zamawiającego oraz 

umożliwia w przyszłości elastyczną rozbudowę systemu. 

Odp. Sieci dla macierzy SAN w większości implementacji wymagają odrębnych 

struktur Fabric A i Fabric B, tak więc nie jest planowane stackowanie switchy SAN. 

Celem zastosowania kabli QSFP+ 40Gb ->4xSFP+ 10Gb jest umożliwienie w razie 

potrzeby w przyszłości podłączenie do switchy SAN z portami 10GBASE-T serwerów 

wyposażonych w porty SFP+. Zakup wyposażenia dodatkowego w ramach projektu 

jest radykalnie tańszy niż późniejsze uzupełnienie. 

 

4. Wymaganie określone w SIWZ: 

 

 
 

Propozycja nowego zapisu: 

16 GB na każdy kontroler. Pojemność pamięci cache może być osiągnięta poprzez 

wykorzystanie przestrzeni na dyskach SSD lub dodatkowych kartach z pamięcią flash.  

Powód: 

Przy zastosowaniu pojemności z dysków SSD jesteśmy w stanie rozbudować pamięć 

cache do dużo większych rozmiarów niż wymagane 16GB na każdy kontroler. 
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Rozbudowa w ten sposób pomoże obecnie jak i w przyszłości przyśpieszyć pracę 

macierzy w zakresie odczytów przez odpowiednie dobranie wielkości pamięci do 

praktycznych wymagań Klienta. 

Odp. W specyfikacji wyraźnie wskazano pamięć operacyjną/cache. W nowoczesnych 

rozwiązaniach storage, funkcje kontrolera są realizowane przez komputer z 

procesorem klasy Intel Xeon i własną pamięcią operacyjną dla systemu 

operacyjnego storage. W przypadku klasycznej pamięci cache jest ona również 

oparta na modułach pamięci RAM charakteryzujących się o skalę wyższą 

wydajnością niż pamięci flash czy SSD. Nie widzimy tu możliwości zastąpienia takiej 

pamięci przez karty Flash czy dyski SSD, które mają inne zastosowania. 

Zapoznaliśmy się z ofertą rynkową m.in. producentów Lenovo, Fujitsu, HP, Dell i bez 

trudu można znaleźć macierze dyskowe/systemy storage z 16GB (i więcej) pamięci 

operacyjnej/cache per kontroler.  

Zamawiający obniża wymóg do następującego:  

8 GB na każdy kontroler/16GB na macierz. 

 

5. Wymaganie określone w SIWZ: 

 

 
 

Propozycja nowego zapisu: 

Porty SAS (2 na macierzy).  

Powód: 

Posiadanie jednego portu SAS na kontroler jest wystarczające aby podłączyć każdą 

półkę dyskową w trybie redundantnym (dwa połączenia z każdej półki) co zapewni 

dostęp do danych na niej zapisanych w przypadku awarii pojedynczego linku lub 

jednego z kontrolerów. 

Odp. Tak jak w przypadku punktu 1 można wskazać rozwiązania wielu producentów 

spełniające ten warunek ale wobec małego wpływu na 

funkcjonalność/wydajność/bezpieczeństwo akceptujemy zmianę wymogu na 

zaproponowane: 

Porty SAS (2 na macierzy). 
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6. Wymaganie określone w SIWZ: 

 

 
 

Propozycja nowego zapisu: 

Obsługa co najmniej konfiguracji RAID 1,5,6. W rozwiązaniu można zastosować 

dowolną konfigurację poziomów RAID. 

Powód: 

RAID 0 – nie zapewnia zabezpieczenia dla danych użytkownika w przypadku awarii 

dowolnego dysku w macierzy. Obecnie w praktyce na macierzach dyskowych używa 

się nie tylko grupy RAID odporne na awarię jednego dysku ale coraz bardziej 

popularne jest zastosowanie grup RAID odpornych na awarię dwóch dysków. Wielu 

producentów macierzy rezygnuje więc z możliwości konfiguracji RAID 0 w swoich 

rozwiązaniach ze względu na brak ich praktycznego stosowania. Wymaganie 

możliwości konfiguracji RAID 0 nie jest więc praktycznym wymaganiem, a zostało 

zastosowane w celu ograniczenia potencjalnych rozwiązań spełniających tę 

specyfikację. 

Odp. Tak jak w przypadku punktu 1 można wskazać rozwiązania wielu producentów 

(prawdopodobnie jest tylko jeden producent który tego wymogu nie spełnia) 

spełniające ten warunek ale wobec małego wpływu na funkcjonalność/wydajność/ 

akceptujemy zmianę wymogu na zaproponowane: 

Obsługa co najmniej konfiguracji RAID 1,5,6. W rozwiązaniu można zastosować 

dowolną konfigurację poziomów RAID. 

 

7. Pkt 2. Specyfikacja techniczna, Część III  - Oprogramowanie 

Zamawiający wymaga dostarczenia 6 licencji Backup Exec 16 (1CPU with 8core+). 

Czy z założenia licencje te mają zostać wykorzystane do ochrony środowiska Vmware 

(3 serwery x 2CPU)? Czy nie jest to omyłka pisarska i Zamawiający nie wymaga 

licencji V-Ray Edition? 

Odp. Zamawiający zmienia brzmienie wymogu, jego aktualna treść:  

Backup Exec 16 v-Ray Edition (1CPU with 8core+) w formie licencji dożywotniej 

(perpetual) wraz z 3  letnim wsparciem i gwarancją otrzymywania  nowych  wersji 

(Basic  36 Months Support and Maintenance).  
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8. Wymagacie Państwo dostawy 10 licencji VMware dla 1CPU, natomiast w SIWZ jest 

zapis o trzech serwerach z dwoma procesorami każdy. W takiej konfiguracji jest 

konieczność posiadania 6 licencji dla 1CPU, a nie 10. Czy macie Państwo inne 

serwery, które wymagają objęciem licencjami Vmware? Jeśli nie, to istnieje 

możliwość zmniejszenia ilości licencji do wirtualizacji.  

Odp. Zamawiający potwierdza, że wymóg dostawy 10 licencji VMware dla 1CPU jest 

zamierzony i nie stanowi błędu. Zamawiający podtrzymuje aktualny wymóg. 

 

9. Mam pytanie, czy dopuszcza się urządzenie UPS posiadające: 

- 8 wyjść IEC320 C19 (16A) 

- 1 x połączenie stałe 3 przewody (H N+G) 

- wysokość 5U ? 

Odp. Ze względu na ograniczenie ilości miejsca w szafach w obecnej edycji 

postępowania preferujemy rozwiązania zajmujące mniej miejsca w szafie, dlatego 

też Zamawiający podtrzymuje aktualny wymóg. 


