
 
 

 

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. Część II - Pamięć masowa dla systemu hypervisor 

Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zainstalowane dwa 

redundantne dyski M.2 SSD o pojemności min. 32GB skonfigurowane w  RAID1 nie 

zajmujące wolnych wnęk na dyski? 

Odp. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zainstalowane dwa redundantne 

dyski M.2 SSD o pojemności min. 32GB skonfigurowane w  RAID1 nie zajmujące wolnych 

wnęk na dyski o ile jest ono oficjalnie uznane za kompatybilne (oficjalne dane producenta 

serwera lub VMware) z systemem operacyjnym hypervisora to jest VMware 6.5 i 

nowszymi w zakresie zainstalowania tym rozwiązaniu i uruchamiania z niego systemu 

VMware.  

2. Zarządzanie - Wymagana jest możliwość rekonfiguracji macierzy RAID w czasie pracy 

systemu operacyjnego. Poprzez możliwość rekonfiguracji macierzy RAID, należy rozumieć 

możliwość np. zainstalowania w serwerze dodatkowych dysków hot-swap, rozszerzenia 

dysku logicznego/przebudowy macierzy i udostępnienie tak powiększonej przestrzeni 

pamięci masowej systemowi operacyjnemu hypervisora oraz systemom maszyn 

wirtualnych bez przerywania pracy(konieczności restartu) serwera hypervisor czy maszyn 

wirtualnych? 

Odp.  Zamawiający oczekuje rozwiązania w którym rekonfiguracja podsystemu pamięci 

masowej nie będzie wymagała restartu hypervisora ani maszyn wirtualnych. 

3. Czy dopuszczają Państwo serwer z kontrolerem RAID który wymaga restartu systemu dla 

operacji rozszerzenia dysku logicznego/przebudowy macierzy? 

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

4. Dyski: Wymagają Państwo 8 szt. 800 GB SAS 12G 2,5" przeznaczonych dla użytku 

mieszanego(mixed use). Czy dopuszczają Państwo dyski SSD o pojemności MINIMUM 

800GB? 

Odp.  Zamawiający doprecyzowuje parametr: 

 



 
 

 

 

 

 

Jednocześnie zamawiający potwierdza że dopuszcza zaoferowanie dysków o 

większej pojemności pod warunkiem zachowania rodzaju (HDD/SSD) i parametrów. 

5. Licencje oprogramowania: Możemy zaproponować licencję na klasyczny tiering danych , 

gdzie dane przenoszone są pomiędzy różnymi rodzajami dysków (pod względem 

wydajności). Tiering możliwy jest do skonfigurowania przy najmniej dwóch różnych 

rodzajach dysków.  

Odp. Zamawiający oczekuje rozwiązania macierzy z zarządzaniem danymi na poziomie bloków 

w której na każdym zestawie dysków danego rodzaju (Tier) możliwe jest skonfigurowanie 

wielu różnych poziomów RAID (RAID10, RAID5, RAID6). Dane zapisywane są w pierwszej 

kolejności na najwydajniejszy poziom RAID w obrębie Tier 1. Następnie macierz analizuje 

które dane są najrzadziej używane i przesuwa je automatycznie na niższe poziomy RAID 

(np. z RAID10 na RAID6) w obrębie Tier 1 a w dalszej kolejności na Tier 2 i dalej na Tier 3 

(o ile macierz taki posiada). 

6. Thin Snapshot - Nazwa charakterystyczna dla DELL'a. Możemy zaproponować licencję na 

kopie migawkowe (HyperSnap). Proszę o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo 

powyższe zapisy? 

Odp. Zamawiający oczekuje funkcjonalności wykonywania wielu zautomatyzowanych kopii 

migawkowych na podstawie harmonogramu. Tak utworzone kopie migawkowe macierz 

powinna móc przemieszczać na niższe Tier dla optymalizacji wykorzystania przestrzeni 

najwydajniejszych Tier. 

7. Thin clones - Nazwa charakterystyczna dla DELL'a. Możemy zaproponować licencję na 

klony (HyperClone). Proszę o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo powyższe zapisy? 

Odp.  Zamawiający oczekuje funkcjonalności wykonywania kopii (klonów) obszarów pamięci 

masowej w której zasadnicza część danych pozostaje współdzielona z oryginałem a w 

obszarze klona są przetrzymywane wyłącznie różnice w stosunku do oryginału. W 

przeciwieństwie do kopii migawkowych oryginał i klon mogą być użytkowane 

jednocześnie. 

 

 

Rodzaj zainstalowanych 
dysków 

8 szt. 800GB SSD SAS 12G 2,5” przeznaczonych dla użytku 
mieszanego (Mixed-use). Dyski w kieszeniach typu „hotswap” 
umożliwiających wymianę dysku w trakcie pracy macierzy 
8 szt. 1,8TB HDD SAS 10k 2,5”. Dyski w kieszeniach typu 
„hotswap” umożliwiających wymianę dysku w trakcie pracy 
macierzy 


