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Odpowiedzi na pytania w post^powaniu o zamowienie publiczne

na rozbudow? przestrzeni dyskowej i na dostaw? licencji IBM SAN Volume Controller

dia Sgdu Najwyzszego

Biuro Informatyki w S^dzie Najwyzszym informuje, ze w post^powaniu o udzielenie

zamowienia publicznego na rozbudow? przestrzeni dyskowej i na dostaw? licencji IBM SAN Volume

Controller prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wptynfty na nast?puj^ce pytania:

1. Opis przedmiotu zamowienia, punkt 2.9 Zamawiaj^cy wymaga zaoferowania urz^dzenia

wspieraj^cego technologic FCoE. Czy Zamawiaj^cy wykorzystuje t? technologic? Czy Zamawiaj^cy

dopusci zaoferowanie urz^dzenia nie maj^cego wsparcia dIa technologii FCoE?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie dopuszcza urzqdzefi niemajqcych wsparcia dia technologii FCoE.

2. Opisane w punktach 2.13 i 2.14 funkcjonalnosci wskazujg na IBM jako producenta macierzy.

Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie sprzctu posiadajqcego mozliwosc dostosowywania wielkosci

pamicci cache stosownie do faktycznego jej wykorzystania?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopusci sprz?t posiadajqcy mozliwosc automatycznego przydzielania pamicci

cache do poszczegdlnych wolumendw, stosownie do faktycznego jej wykorzystania.

3. W punkcie 2.36 Zamawiajqcy ponownie uzywa terminologii znanej z dokumentacji

producenta sprzctu ktorym jest IBM. Czy zamawiajqcy dopusci rozwiqzanie innego producenta,

posiadajqce ogolne standardy wykonywania kopii migawkowych, ktore funkcjonalnie nie odbiegajq od
wyspecyfikowanych (incremental, multitarget, cascaded)?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuki sprz?t z funkcjq tworzenia kopii migawkowych, Jesli kopie te b^dq

wykonywane w trybach przyrostowym, wielu kopii zJednego zrddla, kopii z kopii, kopii pelnej oraz kopii

wskaznikow, zgodnie z ogdlnymi standardami.
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4. Czy Zamawiajgcy w punkcie 2.19 zrezygnuje z funkcjonalnosci RAID 0 z uwagi na fakt, Iz nie

jest to poziom zabezpieczenia a jedynie zwi^kszenia wydajnoki wolumenu (z kompletn^ utrat^

bezpieczenstwa). Obecnie stosuje si? znacznie efektywniejsze sposoby zwi?kszenia wydaJnosci( takie

jak tiering, czy dyski SSD)

Odpowiedz:

Zamawiqjqcy dopuki sprz^t nieposiadajqcy funkcjonalnosci RAID 0.
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