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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.20 17 poi. I 579 ). W toku

kisIepowailia O ti(l7.icICIlie zaniowicnia ptihl icznego na Postawu macierzy dyskowej wniz z instalacją,

Lon fiiariejx i u rnclioui.ienieni, Zarua\ytJacy przekazuje treść zapytania tiotyczącego zapisów specyflkacj

Htoin\clt yarutlkó\y zzInl(n\ietIia \yraz 7. \yyfasnicnietu.

W przudi otoyni R)tUPO%VillUU wplyncy nasiepujace zapyi;inia:

M z.wkiiku z. brakiem mc,żliwcisci zlożenia oierly W iaiciu o roz\yi;izInia inneiw producL”nla. wnioskujemy
otlpo\yietIź na p)nizS/e pytania i znilafle /aphow tak, aby zalnawiaj.cy otrzymał olery rownie,”. nn\ch

I 1 li I I U CCIII (I W

Dopuszczenie iinycli roz.wianni korzystnie wpłynie na w branie najlepszej olcny dostepnci na noku pod

W/LLICtlCfll I)1fl1111cIr0w UChu tIIL1kUOIiaIrI()5U.

I. Pytanie I

(„zy Zarnln% iająeY dopuści nizwiąninie wypos;iżoite w porty I0GhL z. odpowiednimi wkladkami SFP+. lic/
portów ło(;bF: BaseI” ?. W zam kin dostarczony z.ostuIlIhe przetacznik I O( ib który pozwoli na uzyskanie

I)ol!czchi loch w standardzie Iiuisc—T

Od 11(11V iedźt

/uIInuL\yiuijuiey nie w \raŻut zsody i ;lodtr/yniuje zuipiy SIWZ.
/uhtflutwil9u!cy nie tkipuszcza inserencit W rodou isk<, sieciowe ze w/LIcdow hezpiecienstwa

2. I”%(:Iihie 2

W zwi:wku 7. coraz mniejsza dosieptioei;i i \%ycolywaniern z okn u wielu producentów macierzy dysków o

predknci obrotowej I5krpm, Czy Zantawiaj:cy dopuści rozwiązanie które ołnłuuje dyski ISkrpm, alt”

producent nie ma lych dysków w aktualnej ofercie?

Od POW ieilź

Z;imawiuijuicy nie wyraża zgody BttirzymuJc zapisy SIWI.

3. Pytanie 3

Ziunawiajacy wyspecyrkowat skalowalność macierzy na 150 dysków. W iw iuwku z rosnącymi pojemnościami

dysków i wycoIwaniern dysków o pojeintiościach niniejszych ze względów ekonomicznych, czy Zamawiający

dopuści rozwiązanie skalowalne do 143 dysków w ramach pojedynczej party kontrolerów, a przy
dolożeniu kolejnych kontrolerów nawet do 500 dysków?
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Zaiuawiajacy Ue \y)”flhtil zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Iiostepność wickszych dysków nie powoduje zapewnienia tej siiiiicj wydajnosci przy identycznej pojemności.

4. Pytanie 4

Szczegółnyrij unikalnym piraniełreii dla iliacierzy Dell sa opn;ine pucz Zainiiwiiijacego Wielkości obudowy dla
dyskow 2,5” 25 gniazd w obudowie 2V i 15 dysków 3.5” w obudowie 3U. Wnosimy o niożliwosć
z:iSt(iS0W1iIiiit pólek 2U — 24 dyskowych dla tlysków 2,5”, półek 2V — 12 tłyskowycli (1111 dysków 3,5” w
zaiiii:iii za możliwość istosow:iiiia pólek wysokiej gestości 4U — 60 dyskowxi (dyski NL—SAS 880)?

OdPOWiedź:

J n.1au”iajae\ nie wyra/ii /e()d\ i podrzynluje zapisy SIW!.
L w :etlzy Lama\yiaj!ceo wyiiika /C postaw one wynlagaIl ta spelnia wiecej tuZ jeden producent

5. Pytanie 5

Czy Zaniawiając dopuszcza zastosowanie repłikacji asynchronicznej dla każdeo rodzaju danych?
Rozszerzy 10 mozliwou wykorz\ „Iani:i replikacji iii” rome iniicierze. Przed proCcseill replikacji zastosowane

bcdii ałiaontm\ dedupłikujace unmżliwiajace sz\hka wymiane danych uiedi.y rnIcierzaini

O tlij owi ed ź:

/itniawliijacx nie wyniia zgody i podtrzymuje zapisy SłWL.

6. Pytanie 6

Czy Z:imawiający dopuści realizację I)rocesu tieringu na dwóch poziomach dyskowych SSD + NIrSAS
(„fliz .880 ÷ SAS z zachowaniem parametrów wydajnościowych w związku z brakiem konieczności

ntirucji I kopiowania danych między 3 warstawami i uczenia si przez macierz?

Od iitiwictl)

LtltcLwiitj.1icy Ilie W yrazit ?gotiy potlirzyniuje zapisy łWZ.

Ternijn sklatla,iia I otwarcia ołert nie ułega zmianie.
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