
 

 

Założenia wstępne: 

1. wszelkie prace muszą być przeprowadzone w sposób minimalizujący niedostępność działających na migrowanych 
systemach aplikacji / usług. Oczekiwanym sposobem działania jest przeprowadzenie prac w modelu 
bezprzerwowym. 

2. Jakiekolwiek zmiany w architekturze muszą uwzględniać aspekty związane z licencjonowaniem elementów 
programowych i sprzętowych (nie mogą powodować konieczności rozbudowy posiadanych licencji o dodatkowe 
elementy). 

3. Całość prac musi zostać zrealizowana przez inżynierów posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w 
obszarze jakiego dotyczy projekt. Wszystkie prace muszą zostać zrealizowane zgodnie z wytycznymi producentów 
sprzętu i oprogramowania oraz tzw. najlepszymi praktykami. 

4. Okablowanie niezbędne do realizacji prac implementacyjnych dostarcza firma realizującą zadanie migracji. 

 

Zakres prac: 

 

1. Przygotowanie projektu technicznego obejmującego swoim zakresem całość planowanych do przeprowadzenia prac 

2.  Dostawa platformy pamięci masowej o określonych w dokumencie zapytania parametrach 

3. Przeniesienie wskazanych systemów do wskazanego przez Zamawiającego CPD: 

a. mieszczenie we wskazanym miejscu (wykonanie okablowania pozwalającego na podłączenie do 
infrastruktury sieci LAN/SAN) 

b. Wykonanie rekonfiguracji środowiska sieci LAN/SAN zgodnie z projektem technicznym 

4. Montaż pamięci masowej we wskazanej szafie rack: 

a. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego do wersji rekomendowanej przez producenta oraz zgodnej 
z pozostałymi elementami infrastruktury 

b. Wykonanie podłączenia do istniejącego środowiska SAN oraz LAN 

c. Rekonfiguracja środowiska (OS/SAN/LAN) w sposób pozwalający na prezentację zasobów do obu 
serwerów IBM Power9 oraz serwerów HP DL360 (działających w ramach klastra Citrix Hypervizor 8.0) oraz 
poprawne ich działanie w nowej architekturze 

5. Migracja zasobów macierzowych z obecnie wykorzystywanych urządzeń do nowego środowiska pamięci masowej.  

6. Testy poprawności przeprowadzonej migracji wraz z weryfikacją działania mechanizmów zapewniających wysoką 
dostępność (High Availability / HA). 

7. Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej 

Opis środowiska docelowego: 

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich systemów aplikacyjnych, kluczowych dla działania operacyjnego CEFARM, w 
pojedynczej serwerowni - upraszczając w ten sposób sposób komunikacji pomiędzy elementami infrastruktury sieciowej, 
pamięci masowej oraz komponentów sieci LAN/SAN. W serwerowni zapasowej umieszczone zostaną elementy systemu kopii 
zapasowej, co pozwoli na separację danych zabezpieczanych od ich kopii. Komunikacja sieciowa pomiędzy oboma 
budynkami będzie zapewniała możliwość korzystania z systemów aplikacyjnych przez pracowników i działające tam 
urządzenia, jak również obsługiwała ruch związany z wykonywaniem kopii zapasowej. Pomieszczenia serwerowni głownej i 
zapasowej znajdują się w budynkach zlokalizowanych w Warszawie, ul Jana Kazimierza 16. 

 

Rekonfiguracja dostępnej w serwerowni podstawowej szafy rack pozwoli na umieszczenie w niej wszystkich kluczowych 
elementów infrastruktury serwerowej: 

1. Serwerów klastra Citrix 

2. Serwerów bazodanowych IBM Power9 wraz z konsolą HMC 

3. Nowej oraz istniejącej (IBM v3700) macierzy dyskowej 

4. Przełączników sieci SAN / LAN 

5. Zasilacza awaryjnego UPS 

Z zasobów nowej macierzy dyskowej korzystać będą zarówno oba serwery bazodanowe IBM Power9, jak i hosty 
wirtualizacyjne klastra Citrix Hyperwizor. Umieszczenie kluczowych systemów na pamięci typu AllFlash pozwoli na 



 

 

zapewnienie najwyższego poziomu wydajności oraz niezawodności platformy macierzowej, co przełoży się na poziom 
świadczonych usług (dostępność usług bez opóźnień powodowanych tym elementem środowiska).  

Sposób realizacji połączeń sieciowych pomiędzy zajmowanymi budynkami, jak również podział odbiorców usług pomiędzy 
nie sprawia, że konsolidacja środowiska przetwarzania danych w ramach jednej serwerowni usprawni proces zarządzania 
platformą bez wpływu na zdolność do uzyskania wysokiego poziomu odporności na awarię (brak pojedynczych punktów 
awarii).  

Obecna architektura posiadanego środowiska powinna pozwolić na wykonanie całości prac migracyjnych w sposób 
minimalizujący niedostępność systemów (tam gdzie nie będzie możliwe wykonanie migracji bezprzerwowej prace zostaną 
wykonane poza godzinami pracy operacyjnej - we wskazanym oknie serwisowym). 

 

Cechy mnimalne poszukiwanej macierz All Flash : 

Parametr Szczegółowy opis wymagania  

Obudowa 
Obudowa typu Rack 19” – musi być dostarczona wraz z szynami do instalacji w szafie umożliwiającymi 
jej serwisowanie. 

Macierz musi być wyposażona w minimum 2 kontrolery  

Do urządzenia należy dołączyć kable połączeniowe zgodnie z ilością portów i rodzajem zainstalowanych 
modułów. 

Oferowane rozwiązanie musi zawierać się w obudowie o maksymalnej wysokości 2U 

Funkcjonalności Macierz musi umożliwiać wykonywanie procesu aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online 

bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. 

 

Macierz musi umożliwiać skalowalną rozbudowę on-line do minimum 8 kontrolerów zarządzanych z 

jednej konsoli oraz poprzez dodawanie półek dyskowych do par kontrolerów. Po takiej rozbudowie musi 

być możliwość zaprezentowania każdego wolumenu logicznego LUN przez dowolny z kontrolerów bez 

przerywania dostępu do danych. 

Kontrolery Każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w co najmniej 192GB przestrzeni cache służącej do 

buforowania operacji odczytu oraz zapisu.  

Kontrolery muszą wspierać jednocześnie ruch - blokowy i plikowy (wymagane protokoły: iSCSI, FC oraz 

plikowy CIFS - minimum SMB w wersjach 1,2,3,3.11 FTP i SFTP oraz NFS). Nie dopuszcza się realizacji 

funkcjonalności ruchu plikowego za pomocą dodatkowych/zewnętrznych urządzeń.  

Kontrolery te muszą działać w sposób redundantny – tj. przy uszkodzeniu dowolnego kontrolera, macierz 

musi nadal działać i utrzymywać dostęp do odczytu i zapisu danych – praca w trybie Active/Active. 

 

Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache, w szczególności cache przeznaczony do zapisu (ang. 

Write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez 

nieograniczony czas. 

Każdy kontroler macierzy musi być oparty o wielordzeniowy procesor (minimum 16 rdzeni) i pracować z 

częstotliwością minimum 1.8 GHz. 

Kontrolery muszą współdziałać w trybie Active/Active 

 

Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. 

Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności), 

kolekcjonowania historycznych statystyk oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana 

możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD. Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność 

na zainstalowana przestrzeń dyskową. 

Zasilanie Urządzenie musi być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący 

nieprzerwany dostęp do wolumenów dyskowych (LUN) oraz działania pamięci cache w przypadku awarii 

jednego ze źródeł zasilania. 



 

 

Przestrzeń 

dyskowa 
Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji/wyposażona  w przynajmniej: 

10 jednakowych dysków 2.5” SSD NVMe Hot-Swap o pojemności minimalnej 3,84 TB 

Macierz musi umożliwiać instalację minimum 10 dodatkowych dysków NVMe bez dodawania półek, 

kontrolerów, czy innych elementów (jedynymi elementami dodawanymi jako rozbudowa muszą być 

same dyski) 

 

Dostarczona Macierz musi zapewnić przestrzeń efektywną (po zastosowaniu mechanizmów kompresji i 

deduplikacji) minimum 75TiB 

Osiągnięta przestrzeń 75TiB musi być zapewniona i gwarantowana przez producenta macierzy. Macierz 

musi posiadać możliwość zapełnienia całej dostarczonej przestrzeni. Jeśli macierz pozwala na 

zapełnienie tylko części przestrzeni (np. 80%) to pozostająca „pusta- niewykorzystana” przestrzeń nie 

będzie wliczona  w dostarczoną przestrzeń. 

 

Macierz w dostarczonej konfiguracji (z włączoną deduplikacją i kompresją) musi umożliwiać osiągnięcie 

wydajności  minimum 80 tysięcy IOPS z przestrzeni dyskowej (przy założeniach: dla bloku danych o 

wielkości 8k odczyt 70%, zapis 30% oraz wszystkie operacje losowe) 

 

Macierz w dostarczonej konfiguracji (z włączoną deduplikacją i kompresją) musi umożliwiać osiągnięcie 

minimum 650 MiB/s odczytu z przestrzeni dyskowej (nie z cache macierzy)  

W zaproponowanej konfiguracji macierzy należy także zabezpieczyć przestrzeń/dyski Hot/Spare według 

zaleceń producenta macierzy. Macierz jednakże musi byc odporna na jednoczesną awarię dwóch 

dysków.  

 

Macierz w żadnej konfiguracji nie może oferować obsługi dysków obrotowych, a co za tym idzie nie może 

oferować rozbudowy o dyski obrotowe czyli musi być rozwiązaniem zaprojektowanym tylko i wyłącznie 

do dysków SSD lub modułów flash. 

 

Do oferty należy dołączyć wydruk z narzędzia producenta oferowanej macierzy  konfiguratora / 

estymatora – potwierdzony przez producenta, potwierdzający spełnienie powyższych wymagań 

(zawierający zarówno proponowaną konfigurację sprzętową z dokładnym wskazaniem part numberów 

elementów jak i ich ilości, w tym typów i okresów wsparcia licencji i gwarancji)  jak i wynikające z niej 

parametry pojemnościowe i wydajnościowe) 



 

 

Redukcja danych Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm kompresji i deduplikacji danych w trybie in-line. Kompresja i 

deduplikacja muszą być integralną częścią systemu macierzowego bez możliwości zatrzymania bądź 

wyłączenia przez administratora. Mechanizmy kompresji i dedpuplikacji muszą być przezroczysty dla 

administratora macierzy.  

 

Wobec powyższych wymagań dla każdego wolumenu macierzy musi zachodzić jednocześnie kompresja 

i deduplikacja danych, która nie wymaga konfiguracji ani żadnej innej interwencji ze strony 

administratora macierzy. Operacje kompresji i deduplikacji muszą działać na wszystkich rodzajach 

dostarczanych i opcjonalnych nośników SSD i być dostępne dla wszystkich rodzajów przechowywanych 

danych (nie jest dozwolone oferowanie rozwiązań, które nie zapewniłyby kompresji i deduplikacji na 

całej wymaganej pojemności). 

 

Wymagane jest zagwarantowane przez producenta oferowanej macierzy osiągnięcie współczynnika 

redukcji danych dla całej macierzy na poziomie 4:1 przy spełnieniu wymagań pojemnościowych 

określonych w punkcie Przestrzeń dyskowa. 

Jeżeli producent nie gwarantuje współczynnika redukcji danych dla całej macierzy na poziomie 4:1, lub 

gwarantuje je w niższym stopniu, należy dostarczyć taką przestrzeń użyteczną, aby przestrzeń efektywna 

wynosiła nie mniej niż 75 TiB . 

W powyższej kalkulacji nie będzie wymagane uwzględnienie danych wcześniej zaszyfrowanych (z 

pominięciem mechanizmu szyfrowania przez macierz) i wcześniej skompresowanych. 

 

Obowiązkowe jest dodanie do oferty odpowiedniego dokumentu zawierającego najlepsze praktyki 

dostępne online na stronach producenta. 

 

Zamawiający w momencie dostawy urządzenia wymaga przedstawienia zobowiązania producenta 

oferowanej macierzy gwarantującego uzyskanie oferowanego poziomu redukcji danych dla dostarczonej 

macierzy. W razie niedotrzymania oferowanej redukcji danych, producent zobowiąże się dostarczyć 

brakującą przestrzeń dyskową w oparciu o takie same nośniki, jak dostarczone inicjalnie z macierzą. 

Jeżeli takie zobowiązanie/umowa Producenta oferowanej macierzy nie zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu do dnia odbioru przedmiotu zamówienia, zostanie to zinterpretowane jako brak 

wymaganego współczynnika redukcji danych i dostarczyć  powierzchnię 75 TiB przestrzeni użytecznej 

zbudowaną z tych samych nośników. 

Obsługa dysków Macierz dyskowa musi umożliwiać stosowanie w niej na potrzeby składowania danych minimum dysków 

SSD SAS, SSD NVMe lub SCM. Dyski SCM muszą być wykorzystywane na przechowywanie danych. 

Niedopuszczalne jest użycie dysków SCM w szczególności jako rozszerzenia pamięci CACHE. 

Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. Wymagane jest szyfrowanie 

danych na dyskach. Należy dostarczyć niezbędne licencje na całą pojemność macierzy. 

Porty 

macierzowe 
Oferowane urządzenie musi być wyposażone w minimum: 

8 portów FC 16 Gbps, obsadzone modułami SFP+ Optical 16Gb LC SR  

8 portów 10GB SFP+  

2 porty 1Gbit przeznaczone do zarządzania macierzą 

Musi być zapewniona możliwość rozbudowy macierzy o minimum 8 portów (FC 32Gb lub 25Gb iSCSI) 

jedynie poprzez instalację dodatkowych kart rozszerzeń bez konieczności instalacji dodatkowych 

kontrolerów. 

Poziomy RAID Macierz musi umożliwiać budowę jednego obszaru danych na wszystkich dyskach wewnątrz macierzy. 

Dyski muszą być skonfigurowane w taki sposób aby utrata dowolnego z nich zapewniła ciągłość dostępu 

do danych. 

Kompatybilność Rozwiązanie musi wspierać następujące środowiska wirtualne wykorzystywane przez Zamawiającego: 

VMware, MS Hyper-V, MS Windows, Linux, Oracle, AIX, aplikacje:, MS Exchange, MS SQL 

 

Macierz musi byc kompatybilna z przełącznicami FC IBM model 2498 w wkładkami 8Gbps (dla 

komunikacji FC) oraz przełacznikami sieciowymi HUAWEI model CE6810-32T16S4Q-LI (dla kominikacji 

iSCSI) 

 



 

 

Replikacja Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej dwukierunkową asynchroniczną zdalną replikację przez IP z 

opcją ustawienia relacji do: "1:1", "1:n", i "n:1". 

Thin Provisioning Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej 

przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy 

aplikacja nie wykorzystała pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą 

oferowaną pojemność macierzy. 

Instalacja i 

szkolenie 
Zamawiający wymaga aby dostarczona macierz została zainstalowana i skonfigurowana przez 

producenta, bądź inżyniera certyfikowanego w zakresie dostarczanej macierzy autoryzowanego  

przedstawiciela producenta.  

Wymagane jest przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla pracowników Zamawiającego (grupa 4 

osób)  

Szkolenie musi być przeprowadzone przez producenta macierzy lub partnera posiadającego uprawnienia 

do instalacji macierzy. Szkolenie może być przeprowadzone na miejscu u Klienta, bądź online. Szkolenie 

musi zawierać elementy minimum: 

- Koncepcja sprzętowa i omówienie budowy macierzy 

- Instalacja macierzy (fizyczna i softwarowa)  

- Używanie macierzy w środowisku Ethernetowym (zarówno plikowo jak i blokowo) 

- Używanie macierzy w środowisku FC (blokowo) 

- Korzystanie z macierzy zarówno z poziomu Windows, jak i Linuks. 

- Korzystanie z dołączonych narzędzi backup/recovery 

- Rozpoznawanie problemów i wąskich gardeł sprzętowych i programowych 

Gwarancja Minimum 5 lat gwarancji/usługi wsparcia producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłaszania awarii 

przez 24 godziny na dobę. Gwarantowany czas reakcji – 4 godziny oraz z czasem gwarantowanej naprawy 

NBD od momentu zdiagnozowania usterki. Uszkodzone nośniki muszą pozostawać u Klienta, jeżeli w 

standardzie macierz posiada inną gwarancję należy podać odpowiedni pakiet rozszerzający wraz z 

kodem produktu potwierdzający spełnienie wymagań. 

Macierz musi oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu 

zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. 

Należy dostarczyć oświadczenie producenta macierzy, że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

związane z serwisem gwarancyjnym. 

Cechy 

ddoatkowe 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem 

używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer 

urządzenia. 

Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren 

Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić 

naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz 

z urządzeniem oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień 

gwarancyjnych na terenie Polski. 

 


