
Wrocław dnia 18.12.2018 r. 
 
 
 
 
 
nr postępowania: BZP.2410.18.2018.BO 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona  
na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą: Dostawa macierzy wraz ze wsparciem 
technicznym oraz przełączników typu SAN wraz ze wsparciem technicznym. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
W oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający 
przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18.12.2018 r. o godz. 
10:30: 
1. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 553 500,00 zł. 
2. Złożone zostały następujące oferty: 

Nazwa i adres wykonawcy/ Nazwa 
Kryterium 

Oferta nr 1 
BEZPIECZNE.IT 

Sp. z o. o.,  
ul. Poleczki 
20a, 02-797 
Warszawa 

 

Oferta nr 2 
ProSystem SA,  

ul.Wróblewskieg
o 12, 51-627 

Wrocław 
 
 

Oferta nr 3 
WASKO SA, 

ul.Berbeckiego 
6, 44-100 
Gliwice 

 
 

Oferta nr 4 
NAWRATRONIK 

Eugeniusz 
Stopa Sp. z o. 
o., ul.Żywiecka 

75, 43-300 
Bielsko Biała 

Kryterium 1: CENA 40% 418 200,00 zł 183 270,00 zł 184 377,00 zł 311 190,00 zł 

Kryterium 2: Dodatkowe cechy i funkcje macierzy 60% 

1.Dyski 
1.1. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 
600GB 15k RPM. TAK TAK NIE TAK 
1.2. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 
2.4TB 10k RPM. TAK TAK TAK TAK 
1.3. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 2TB 
7.2k RPM. TAK TAK NIE NIE 
1.4. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 4TB 
7.2k RPM. TAK TAK NIE TAK 
1.5. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 8TB 
7.2k RPM. TAK TAK NIE TAK 
1.6. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 
12TB 7.2 RPM. TAK TAK NIE NIE 
1.7. Obsługa dysków SSD o pojemności: 3.2TB.  TAK TAK NIE NIE 
1.8. Obsługa dysków SSD o pojemności: 3.84TB. TAK TAK TAK TAK 
1.9. Obsługa dysków SSD o pojemności: 6.4TB. TAK TAK NIE NIE 
1.10. Obsługa dysków SSD o pojemności: 7.68TB. TAK TAK TAK TAK 
1.11. Obsługa dysków SSD o pojemności: 12.8TB. TAK TAK NIE NIE 
1.12. Obsługa dysków SSD o pojemności: 15.36TB. TAK TAK TAK TAK 
1.13. Możliwość instalacji co najmniej 250 dysków 
wewnętrznych bez potrzeby wymiany 
zainstalowanych komponentów. 

TAK TAK NIE NIE 
1.14. Możliwość instalacji co najmniej 450 dysków 
wewnętrznych bez potrzeby wymiany 
zainstalowanych komponentów.  

TAK TAK NIE NIE 
1.15. Możliwość instalacji do minimum 900 
dysków wewnętrznych w systemie złożonym z 
wielu par kontrolerów (klaster). 

TAK TAK NIE TAK 
1.16. Obsługa co najmniej 100 pul dyskowych na 
macierz.  TAK TAK NIE NIE 



1.17. Obsługa co najmniej 200 pul dyskowych na 
macierz.  TAK TAK NIE NIE 
2.Podsystem dyskowy 
2.1.Funkcjonalność cache dla procesu odczytu.  TAK TAK TAK TAK 
2.2.Funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu 
zapisu.  TAK TAK TAK TAK 
2.3.Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache.  TAK TAK TAK NIE 
2.4.Funkcjonalność zarządzania ilością operacji 
wejścia /  
wyjścia wykonywanych na danym woluminie - 
zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez 
określenie ilości operacji I/O na sekundę jak 
również przepustowości określonej w MB/s.  

TAK TAK TAK TAK 

2.5.Funkcjonalność wykonania kopii danych typu 
Point In-Time (PiT) woluminów. Zasoby źródłowe 
oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone 
różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych 
technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-
SAS/SATA/midline SAS), jak również na 
odrębnych, zwirtualizowanych poprzez 
przedmiotową macierz podsystemach dyskowych.  

TAK TAK TAK NIE 

2.6. Kopie danych typu PIT tworzone w trybach 
kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników 
(migawka), incremental (kopiowanie tylko bloków 
zmienionych pomiędzy kolejnymi wykonaniami 
kopii), multitarget (wiele kopii z jednego źródła), 
cascaded (kopia z kopii).  

TAK TAK TAK TAK 

2.7.Możliwość tworzenia mirrorowanych LUN 
pomiędzy różnymi zarządzanymi zasobami 
dyskowymi w szczególności wirtualizowanymi 
macierzami, dla których awaria jednej kopii 
lustra musi być niezauważalna dla systemu 
hosta.  

TAK TAK TAK TAK 

3.Replikacja 

Możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i 
asynchronicznej woluminów logicznych pomiędzy 
różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby 
źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej 
mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID 
i egzystować na różnych technologicznie dyskach 
stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS). 
Replikacja musi być realizowana zarówno przy 
użyciu interfejsów Fibre Channel (FC) jak i 
protokołu IP. Przy replikacji z wykorzystaniem 
protokołu IP kontrolery macierzy muszą zapewniać 
mechanizm optymalizacji transmisji danych po IP.  

TAK TAK TAK NIE 

4.Migracja 
4.1.Macierz musi mieć możliwość wykonania 
migracji woluminów logicznych pomiędzy różnymi 
typami macierzy dyskowych oraz wewnątrz 
macierzy, bez zatrzymywania aplikacji 
korzystającej z tych woluminów. Wymaga się, aby 
zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, 
do których są migrowane mogły być zabezpieczone 
różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych 
technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, 
NLSAS/SATA/midline SAS). 

TAK TAK TAK TAK 

4.2.Możliwość migracji danych z innych macierzy 
dyskowych bez przerywania dostępu danych dla 
serwerów (import danych). Możliwość eksportu 
danych zarządzanych przez tę macierz na inną 
macierz dyskową. 

TAK TAK TAK TAK 

5.Kompresja 
Możliwość kompresji danych online, gdzie dane 
zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i 
zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, 
a przy odczycie dane są również w locie 
dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza 
macierz. Operacja kompresji nie może wymagać 
alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest 
niezbędna do zapisania skompresowanych danych.  

TAK TAK TAK NIE 

6.Szyfrowanie 



3. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w 
złożonych ofertach są zgodne z SIWZ i umową. 

 

mgr Beata Obuchowska 
Przewodnicząca  
Komisji przetargowej 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej Informacji z otwarcia ofert 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

Możliwość realizacji szyfrowania danych. Możliwość 
przechowywania danych zaszyfrowanych oraz nie  
zaszyfrowanych na jednej macierzy. 

TAK TAK TAK TAK 

7.Rozmiar obudowy 
7.1. Obudowa kontrolera/węzła/półki macierzy nie 
większa niż 2U.  TAK TAK TAK NIE 
7.2.Dostawa półek dyskowych wysokiej gęstości, co 
najmniej 24 dyski na 2U wysokości, pojedyncza 
półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 12 
Gb.  

TAK TAK TAK TAK 

8. RAID 
8.1 Obsługa poziomu RAID 0. TAK TAK NIE TAK 
8.2 Obsługa poziomu RAID 1. TAK TAK NIE TAK 
8.3 Obsługa poziomu RAID 
rozproszonego/wirtualnego systemu RAID (tzw. 
Distributed RAID), gdzie paski danych jednej grupy 
RAID mogą być umieszczone na co najmniej 40 
dyskach. 

TAK TAK TAK TAK 

9.Skalowalność 
9.1 Możliwość skalowalności (w stosunku możliwie 
bliskim liniowemu) parametrów wydajnościowych 
oraz zasobów dyskowych poprzez: 
dodanie dodatkowej pary kontrolerów tego samego 
typu (do co najmniej 2 par kontrolerów) lub 
wirtualizacji dodatkowej macierzy. 
Przy zachowaniu jednolitego i wspólnego 
zarządzania zasobami dyskowymi. 

TAK TAK TAK TAK 

9.2 Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji 
zasobów znajdujących się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co najmniej 2 
niezależnych producentów. 
Możliwość wirtualizacji (zarządzania z jednego 
miejsca) zasobów znajdujących się na macierzach 
różnych producentów, w tym macierze posiadane 
przez Zamawiającego wyszczególnione w punkcie 
2b OPZ). 

TAK TAK TAK NIE 

10.Komunikacja 
Zainstalowane minimum 4 porty 10Gb/s iSCSI (2 
porty na kontroler) w standardzie 10GBASE-T ze 
złączem SFP+ wyposażone w moduły optyczne 
SFP+ SW SR 10Gb/s. 

TAK TAK TAK TAK 


