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Załącznik 5 

Opis techniczny 

 

Dostawa dwóch serwerów storage oraz przeprowadzenie testów wydajnościowych przy udziale i w 

siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

1. Podstawowe założenia 

 

1.1 Wykonawca dostarczy dwa jednakowe, fabrycznie nowe serwery storage,  będące w aktualnej ofercie 

handlowej oraz pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucyjnego o minimalnej specyfikacji 

technicznej opisanej w pkt. 2. 

1.2 Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (gwarancję) dla dostarczonych serwerów storage na okres 

minimum 5 lat i zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3. 

1.3 Wykonawca wraz ze złożoną ofertą dostarczy wynik testów wydajnościowych oferowanych serwerów 

storage zgodnych z konfiguracją będącą przedmiotem oferty, przeprowadzonych zgodnie z procedurą 

opisaną w pkt. 4. Pozytywny wynik testu wydajnościowego jest jednym z niezbędnych kryteriów 

wymaganych do uznania złożonej oferty za ważną. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania od Wykonawcy wykonania ponownych testów wydajnościowych w dniu dostarczenia 

przedmiotu zamówienia na miejscu i przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, gdy 

test zakończy się wynikiem negatywnym, mają zastosowania zapisy umowne. 

1.4 Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowej 

instalacji i użytkowania przedmiotu zamówienia 

1.5 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

   

 

2. Wymagania ogólne pojedynczego serwera storage 

 

2.1 minimum dwa redundantne kontrolery wyposażone w minimum 32GB pamięci cache każdy     

2.2 minimum 8 portów 10Gb Ethernet iSCSI wraz z modułami światłowodowymi działającymi w oparciu 

o włókna jednomodowe na odległość minimum 10km (zamawiający dopuszcza zastosowanie 

modułów iSCSI krótkiego zasięgu, działających w oparciu o włókna wielomodowe pod warunkiem, że 

wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy minimum 16 takich modułów, które będą w pełni 

zgodne z działającymi w infrastrukturze zamawiającego przełącznikami sieciowymi)    

2.3 minimum 42TB surowej powierzchni dyskowej, opartej w pełni o dyski SSD wyposażone w pamięć 

typu SLC, eMLC lub MLC i o pojemności nie większej niż 4TB, rozbudowywalnej do minimum 

92TB przy użyciu dostarczonych dysków SSD bez konieczności instalacji dodatkowych modułów 

zewnętrznych na dyski 

2.4 możliwość rozbudowy serwera storage do minimum 48 dysków SSD, przy czym dopuszcza się użycie 

zewnętrznych modułów na dyski 

2.5 obsluga technologii RAID w wersjach minimum 0,1,5,6,10 

2.6 obsługa wielu technologii RAID jednocześnie 

2.7 obsługa technologii umożliwiającej zdefiniowanie tzw. dysków SPARE oraz automatyczne 

odbudowanie danych z uszkodzonego dysku na dysk SPARE 

2.8 możliwość dynamicznej zmiany wielkości wolumenów logicznych 

2.9 możliwość dynamicznego dodawania dysków do skonfigurowanych już wolumenów logicznych i grup 

RAID‘owych 

2.10 obsługa kopii migawkowych nie wymagająca od Zamawiającego zakupu dodatkowych licencji 

2.11 obsługa klonowania wolumenów nie wymagająca od Zamawiającego zakupu dodatkowych licencji 

2.12 obsługa deduplikacji nie wymagająca od Zamawiającego zakupu dodatkowych licencji 

2.13 obsługa kompresji nie wymagająca od Zamawiającego zakupu dodatkowych licencji 
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2.14 obsługa wolumenów w technologii Thin Provisioning z licencją na maksymalną pojemność serwerów 

storage 

2.15 możliwość montażu w szafie RACK 19“ 

2.16 proces aktualizacji oprogramowania kontrolerów nie może powodować przerwy w pracy serwera 

storage lub przerwy w dostępie do danych 

2.17 system automatycznego powiadamiania o awariach producenta lub gwaranta drogą elektroniczną 

2.18 obsługa replikacji synchronicznej i asynchronicznej umożliwiająca selekcję wolumenów wirtualnych, 

które mają być replikowane i nie wymagająca od Zamawiającego zakupu dodatkowych licencji 

2.19 wsparcie dla rozwiązań „wysokiej dostępności“, tj. zapewniania wysokiej dostępności zasobów 

dyskowych dla podłączonych środowisk produkcyjnych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji 

danych po iSCSI pomiędzy minimum dwoma dostarczonymi serwerami storage. Pod pojęciem 

„wysoka dostępność zasobów dyskowych“ należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania 

środowiska podłączonego do  podstawowego serwera storage w przypadku wystąpienia jego 

niedostępności spowodowanej problemem w łączności sieciowej lub awarią samego urządzenia 

2.20 funkcjonalność „wysokiej dostępności“ musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi 

środowisk produkcyjnych z podstawowego serwera storage na zapasowy sewer storage w przypadku 

awarii serwera podstawowego 

2.21 funkcjonalność „wysokiej dostępności“ musi pozwalać na ręczne przełączanie obsługi środowisk 

produkcyjnych z podstawowego serwera storage na zapasowy serwer storage 

2.22 funkcjonalność „wysokiej dostępności“ musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi 

środowisk produkcyjnych z zapasowego serwera storage na podstawowy serwer storage po usunięciu 

awarii podstawowego serwera storage 

2.23 funkcjonalność „wysokiej dostępności“ musi wspierać konfiguracje z zapasowym serwerem storage 

zainstalowanym w innej fizycznej lokalizacji 

2.24 funkcjonalność „wysokiej dostępności“ musi wspierać dwukierunkowe przełączanie serwerów storage 

z podstawowego na zapasowy, gdy każdy z tych serwerów obsługuje własne środowisko produkcyjne, 

a rolę zapasowego serwera storage pełni drugi serwer storage 

2.25 możliwość priorytetyzacji dostępu do zasobów serwera storage pozwalająca na określenie 

maksymalnego czasu odpowiedzi zasobu lub określenia maksymalnej ilości operacji na sekundę 

(IOPS); funkcja powinna działać również dla wolumenów udostępnianych w trybie „wysokiej 

dostępności“ z użyciem dwóch serwerów storage w różnych fizycznych lokalizacjach 

2.26 redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie pełnej 

funkcjonalności serwerów storage oraz funkcjonalności „wysokiej dostępności“, a w szczególności 

działania pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania 

2.27 praca w trybie pełnej redundancji – przerwa w pracy pojedynczego elementu nie spowoduje przerwy w 

pracy całego serwera storage lub utraty dostępu do danych (dotyczy takich elementów jak dyski, 

kontrolery, zasilacze, wentylatory,  itp.) 

2.28 zainstalowana ochrona pamięci cache kontrolerów poprzez podtrzymanie bateryjne BBM/BBU lub 

przechowywanie niezapisanej na dyskach twardych macierzy zawartości pamięci cache kontrolerów w 

pamięci nieulotnej. 

2.29 obsługa technologii hot-swap – wymiana pojedynczego elementu z grupy elementów redundantnych 

nie powoduje przerwy w pracy serwera storage lub w dostępie do danych 

2.30 wraz z serwerem storage Wykonawca dostarczy oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-

in pozwalające na integrację serwera storage ze środowiskiem Vmware będącym w posiadaniu 

Zamawiającego w zakresie obsługi mechanizmów VAAI, VVOL, VASA, vCenter  
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2.31 wszystkie licencje potrzebne do obsługi funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego muszą 

być dostarczone z wraz z serwerem storage, a ponadto muszą to być licencje typu „lifetime“, czyli 

licencje o niekończącej się ważności 

2.32 minimum 5 lat gwarancji (szczegółowy opis w pkt. 3) 

 

 

3. Gwarancja 

 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku 

nieautoryzowanej ingerencji. 

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis 

będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.  

Opisany serwis świadczony będzie przez okres minimum 5 lat i obejmuje: 

 

3.1 zapewnienie możliwości przyjmowania zgłoszeń od administratorów Zamawiającego poprzez e-mail i 

telefon w trybie 24x7x365 w języku polskim 

3.2 zapewnienie możliwości automatycznego zgłaszania awarii w komunikatach wysyłanych bezpośrednio 

z serwerów storage 

3.3 diagnozowanie awarii serwerów storage 

3.4 usuwanie wad ukrytych 

3.5 bezpłatną wymianę uszkodzonych podzespołów 

3.6 usuwanie awarii w trybie „następny dzień roboczy“, przy czym za dzień roboczy uważa się dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych i dni ustawowo wolnych od pracy, w 

godzinach od 7:00 do 17:00. Zgłoszenie złożone po godzinie 17:00 traktuje się jak zgłoszone o 

godzinie 7:00 następnego dnia roboczego 

3.7 zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego dla prac związanych z administracją serwerami 

storage poprzez e-mail i telefon 

3.8 bezpłatny dostęp do wszelkich aktualizacji oprogramowania i licencji dostarczonych z serwerami 

storage 

 

 

4. Testy wydajnościowe 

 

Wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe oferowanych serwerów storage zgodnie z poniższą 

procedurą: 

 

4.1 Wykonawca użyje do testów 3 serwery fizyczne, na których zainstaluje i skonfiguruje system 

operacyjny Centos w wersji nie niższej niż 7.0 oraz zainstaluje i skonfiguruje na nich oprogramowanie 

Vdbench. 

4.2 Przestrzeń dyskową każdego z oferowanych serwerów storage, zgodnych z wymaganą przez 

Zamawiającego konfiguracją sprzętową, należy podzielić na 9 równych zasobów, które należy 

podmontować jako zasoby dyskowe do każdego z serwerów testowych (po 3 zasoby do każdego 

serwera) wykorzystując technologię 10Gb Ethernet iSCSI lub Fiber Channel. 

4.3 Test polega na jednoczesnym zapisie i odczycie danych przez wszystkie serwery testowe na 

wszystkich udostępnionych przez serwery storage zasobach. Na każdym zasobie na poszczególnych 

serwerach należy uruchomić test o następujących parametrach: 
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4.3.1 Dla zasobu A 

a) openflags=o_direct; 

b) Blok 4k; 

c) 70% odczytów losowych, 30% zapisów losowych; 

 

4.3.2 Dla zasobu B 

a) openflags=o_direct; 

b) Blok 8k; 

c) 70% odczytów losowych, 30% zapisów losowych; 

 

4.3.3 Dla zasobu C 

a) openflags=o_direct; 

b) Blok 16k; 

c) 70% odczytów losowych, 30% zapisów losowych; 

 

4.4 Przed przystąpieniem do testów wszystkie zasoby należy wypełnić losowymi danymi w minimum 

90%.  

4.5 Należy wykonać 3 jednakowe testy pod rząd, po minimum 60 minut każdy. Po każdym teście należy 

zebrać wyniki dotyczące wydajności serwerów storage w zakresie ilości operacji IOPS oraz czasu 

opóźnień sumarycznie dla operacji zapisu i odczytu. 

4.6 Wynik testu zostanie uznany przez Zamawiającego za pozytywny, kiedy w każdej z trzech 

przeprowadzonych pod rząd próbach, sumaryczna (dla wszystkich przestrzeni na wszystkich 

serwerach testowych) minimalna wydajność pojedynczego serwera storage osiągnie 100000 IOPS przy 

maksymalnym średnim czasie odpowiedzi nie przekraczającym 0,65 ms. 

4.7 Wykonawcy mogą uczestniczyć w testach własnych instalacji i konkurencyjnych, wykonywanych w 

siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ustali terminy testów, zawiadomi wykonawców z 

wyprzedzeniem i umożliwi uczestnictwo. 
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