
N~„Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.26.2017 Warszawa, 23 lutego 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„Zakup dziedzinowego serwera bazodanowego dla Wielkopoiskiego OW NFZ”.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W Załączniku nr 2 do Specyfikacji UMOWA w paragrafie I punkt 2. Zamawiający pisze „Wykonawca
dostarczy serwer fabrycznie nowy typ model „ nieeksploatowany, wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2017 roku”. Wykonawca rozumie, że jest to omyłka pisarska i że serwer fabrycznie nowy
powinien być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku. Prosimy o korektę zapisu.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym punkcie bez zmian. Serwer musi być fabrycznie nowy
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

Pytanie 2.
W Załączniku nr 2 do Specyfikacji UMOWA w paragrafie I punkt 2 Zamawiający wymaga, aby serwer
był „wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
normami”. Czy Zamawiający potraktuje jako wystarczający dowód, że serwer został wyprodukowany
zgodnie z obowiązującymi normami, fakt posiadania przez producenta serwerów certyfikatu ISO
9001:2008 w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji serwerów?
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający potraktuje jako wystarczający dowód, że serwer został wyprodukowany zgodnie
z obowiązującymi normami, fakt posiadania przez producenta serwerów certyfikatu ISO 9001:2008
w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji serwerów.

Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do ~2 o treści:
„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez
uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania
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odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie
podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych”
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie przewiduje dokonania odbioru jednostronnego przez Wykonawcę, dlatego nie zostanie
wprowadzony do treści umowy zaproponowany powyżej zapis.

Pytanie 4
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisów w ~3 poprzez wyłączenie rękojmi za wady
i finalne wprowadzenia zapisu w brzmieniu:
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu.
Wykonawca za prawidłową realizację przedmiotu umowy odpowiada na zasadzie gwarancji udzielonej
Zamawiającemu.”
Wykonawca argumentuje propozycję wykreślenia takiego zapisu tym, że skoro udziela Zamawiającemu
szerokiej gwarancji na poprawne wykonanie oraz działanie przedmiotu umowy to zbyt dużym
obciążeniem jest dublowanie odpowiedzialności Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym punkcie bez zmian.

Pytanie 5
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w ~6 widzi możliwość dokonania zmian
w zakresie wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wartości brutto” słowa
„wartości netto”. Wykonawca wskazuje że wysokość kar umownych została określona na wysokim
poziomie dodatkowo podając, że kary umowne określone postanowieniami umowy zostały określone
w taki sposób, że są naliczane od kwoty „brutto” wynagrodzenia Wykonawcy. Zważywszy, że
odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia
wykonawcy) powyższe powoduje że następuje nie uzasadnione podwyższenia wysokości kar umownych.
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym punkcie bez zmian.

Pytanie 6
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisów w ~6 nowego ustępu o treści:
„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20% wartości
netto wynagrodzenia.”
Wykonawca argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia musiałby
skutkować przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów
rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa, także w trybie Prawa Zamówień
Publicznych czyniła zadość funkcjonującym zasadom rynku.
Odpowiedź na pytanie 6
W odpowiedzi na wniesione zapytanie Zamawiający modyfikuj treść ~ 6 poprzez dodanie ustępu
5 o następującej treści:
„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 100%
wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 4 ust. 1”

Pytanie 7
Wykonawca sugeruje aby w ~6 w miejsce słowa „opóźnienie” użyć terminu bardziej właściwego
a mianowicie „zwłoka” — co skutkować będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia przez Wykonawcę w
innym wypadku naliczenie kar będzie niezasadne. Wykonawca wskazuje, że właściwym jest ponoszenie
konsekwencji wyłącznie za okoliczności zależne od Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym punkcie bez zmian.

Pytanie 8
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu w ~6 o treści:
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„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości z umowy netto.”
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością,
wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu,
Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie.
Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. „Analizę dobrych
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów
informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie
Drzekazanych dokumentów wszystkim Zamawiąjącym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania
dane~o zamówienia pub1iczne~o, w tym — współfinansowania zamówienia ze środków euroiejskich. Jedną
z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:

- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie
odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do
wartości umowy”.
- „(... )standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody
rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie
odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.”

Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym punkcie bez zmian.

Pytanie 9
Zamawiający w Tabeli Elementy składowe serwera dziedzinowego (Wymagania dla 1 szt.) wymaga
dostarczenia n/w elementów~
f/c Nazwa Ilość

8286-42A Server 1:8286 Model 42A
1948 283GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (IBM i) 156
5887 EXP24S SFF Gen2-bay Drawer 7

ECBU SAS YO Cable 3m - HD Narrow 6Gb Adapter to Enclosure 14
ECC7 3M Optical Cable Pairfor PCIe3 Expansion Drawer 1
ECC2 1.5M SAS AAI2 Cable (Adapter to Adapter) 4
ECC3 3.OM SAS AA12 Cable (Adapter to Adapter) 4
EJRF Specify Mode-i & (2)EJ14 for EXP24S (#5887/EL1S) 7
ECC7 3M Optical Cable Pairfor PCIe3 Expansion Drawer 1
ELSX #ESOX Load Source Specify (775GB SSD SFF-3 4k)
EM8D 64 GB DDR4 Memory 8
EMXF PCIe3 6-Slot Fanout Module for PCIe3 Expansion Drawer 1
ESOX 775GB SFF-3 4k SSD for IBM i 12
ESFA 283GB iSK RPM SAS SFF-3 4K Block - 4224 Disk Drive 4

W związku z wprowadzeniem przez producenta do oferty nowych elementów będących odpowiednikami
w/w o parametrach nie gorszych od nich oraz na bazie własnych doświadczeń dla zapewnienia optymalnej
wydajności serwera, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ich miejsce
wymienionych poniżej elementów?

f/c I Nazwa I Ilość I

I 8286-42A Server 1:8286 Model 42A 1
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ESEY 283GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4224 Disk Drive 156

ESLS EXP24SX SAS Storage Enclosure 7
ECDW 1 OM SAS YO 12 Active Optical Cable (Adapter to Enclosure) 14
ECC8 1OM Optical Cable Pair for PCIe3 Expansion Drawer 1
ECEO O.6M SAS AA12 Cable (Adapter to Adapter) 4
ECEO O.6M SAS AA12 Cable (Adapter to Adapter) 4

Specify Mode-i & (2)EJ14 & (2)Y012 for EXP24SX
EJWF #ESLS/ELLS 7
ECC8 1OM Optical Cable Pair for PCIe3 Expansion Drawer 1
ELZN #ESGN Load Source Specify (775GB SSD SFF-3) 1
EM93 64 GB DDR4 Memory 8
EMXG PCIe3 6-Slot Fanout Module for PCIe3 Expansion Drawer 1
ESGN 775GB Enterprise SAS 4k SFF-3 SSD for IBM i 12
ESEY 283GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4224 Disk Drive 4

Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający w załączniku nr I do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w Tabeli Elementy
składowe określił tylko minimalną konfigurację referencyjnego serwera bazodanowego. Jeżeli powyżej
wskazane elementy speh~iają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, dopuszcza się ich
zaoferowanie.

Pytanie 10
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt Prace instalacyjne wymaga między innymi instalacji
systemu do replikacji logicznej w tym instalacji najnowszej wersji systemu do replikacji plików oraz
instalacji najnowszych poprawek do systemu replikacji plików jak również wymaga sprawdzenia
poprawności działania systemu replikacji logicznej na dostarczonym serwerze.
Prosimy o podanie czy w ramach w/w prac Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia licencji
dla systemu replikacji logicznej na dostarczany serwer w przypadku zaoferowania rozwiązania
referencyjnego jak również o doprecyzowanie czy w ramach w/w prac Zamawiający oczekuje wykonania
przez wykonawcę:
- instalacji najnowszej wersji MIMIX”a z najnowszymi poprawkami na dostarczanym serwerze,
- zatrzymania istniej ącej replikacji,
- skonfigurowania MIMIX-a do replikacji pomiędzy dostarczanym serwerem a wskazanym serwerem
obecnie pracującym w klastrze MIMIX-a wraz z przeniesieniem konfiguracji oraz danych z istniejącego
klastra,
- przeprowadzenie pełnej synchronizacji danych pomiędzy serwerami,
- uruchomienie replikacji danych w nowej konfiguracji klastra,
- przeprowadzenie audytów poprawności replikacji,
- przeprowadzenie testowej zmiany ról serwerów.
Odpowiedź na pytanie 10
W ramach prac instalacyjnych Zamawiający potwierdza, że wymaga od Wykonawcy dostarczenia licencji
dla systemu replikacji logicznej na dostarczany serwer również w przypadku zaoferowania rozwiązania
referencyjnego. Ponadto Zamawiający potwierdza, że w ramach prac instalacyjnych dotyczących serwera
referencyjnego oczekuje wykonania przez Wykonawcę niżej wymienionych prac. Z uwagi na powyższe
akapit dotyczi~cy „Systemu replikacii logicznej” („ w zali~czniku nr 1 do SIWZ - s. 20) otrzymuje
następujac brzmienie::
„System do replikacji logicznej:
- instalacja najnowszej wersji MIMIX”a z najnowszymi poprawkami na dostarczanym serwerze,
- zatrzymanie istniejącej replikacji,
- skonfigurowanie MIMIX-a do replikacji pomiędzy dostarczanym serwerem a wskazanym serwerem
obecnie pracującym w klastrze MIMIX-a wraz z przeniesieniem konfiguracji oraz danych z istniejącego
klastra,
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- przeprowadzenie pełnej synchronizacji danych pomiędzy serwerami,
- uruchomienie replikacji danych w nowej konfiguracji klastra,
- przeprowadzenie audytów poprawności replikacji,
- przeprowadzenie testowej zmiany ról serwerów.”

Pytanie 11
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt Prace instalacyjne wymaga między innymi instalacji
systemu do replikacji logicznej w tym instalacji najnowszej wersji systemu do replikacji plików oraz
instalacji najnowszych poprawek do systemu replikacji plików jak również wymaga sprawdzenia
poprawności działania systemu replikacji logicznej na dostarczonym serwerze. Instalacja najnowszej
wersji systemu MIMIX na dostarczanym serwerze wymaga zainstalowania odpowiednich poprawek do
systemu operacyjnego (PTF”ow) zainstalowanego na obydwu serwerach działających w klastrze
(dostarczany serwer oraz serwer wskazany przez Zamawiającego do replikacji). Czy Zamawiający
zapewni wymagany przez MIMIX”a poziom poprawek dla systemu operacyjnego na serwerze wskazanym
do replikacji aktualizacja poprawek wymagana jest przed przystąpieniem do instalacji MIMIX”a?
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający zapewni wymagany przez MIMIX”a poziom poprawek dla systemu operacyjnego na
serwerze wskazanym do replikacji

Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikacje w załączniku nr I do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, aktualne brzmienie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z udzieloną odpowiedzią na zapytania oraz wprowadzonymi modyfikacjami
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 12 marca 2018 r. i w związku
z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:
- zapis Specyfikacji w rozdziale XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 14
otrzymuje następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem
wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.26.2017 OFERTA — „Zakup
dziedzinowego serwera bazodanowego dla Wielkopoiskiego OW NFZ”. NIE OTWIERAĆ PRZED
12 marca 2018 r. GODZ. 10:30.”
- zapis Specyfikacji w rozdziale XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt I, otrzymuje następujące brzmienie:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-3 90 Warszawa, pok. 0.02 w terminie do dnia 12
marca 2018 r. do godz. 10:00.
- zapis Specyfikacji w rozdziale XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu
Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Brymas



Załącznik do pisma z dnia 23 lutego 2018 r

„ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Dostawa dziedzinowego serwera bazodanowego dla Wielkopoiskiego OW NFZ

1) Poprzez dostawę serwera zamawiający rozumie:

a) Dostarczenie serwera dziedzinowego do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158.
b) Instalację we wskazanych przez zamawiającego szafach RACK oraz podłączenie 4 PDU
do posiadanej przez Zamawiającego instalacji zasilania gwarantowanego (do wskazanych
rozdzielni) oraz dokonanie niezbędnych pomiarów ujętych w dokumentacji powykonawczej.
c) Instalację i uruchomienie serwera dziedzinowego pod wskazanym wyżej adresem.

d) Instalację systemu operacyjnego oraz systemu do replikacji na dostarczonym
i uruchomionym serwerze.

e) Sprawdzenie poprawności działania systemu replikacji logicznej na dostarczonym
serwerze.

2) Konsola zarządzająca wraz z dostarczonym serwerem ma być zamontowana w szafach 25U
wskazanych przez Zamawiającego.

1) Ogólna specyfikacja sprzętowa serwera: (wymagania minimalne dla 1 szt.) zwane dalej
rozwiązaniem referencyjnym

1) 16 rdzeni procesorowych w architekturzc RISC 64-bit taktowanych zegarem minimum 4 GHz, w tym
8 rdzeni aktywnych, a pozostałe gotowe do aktywacji bez instalacji sprzętu, każdy rdzeń działający w
trybie 8 wątków,-

2) 512 GB pamięci RAM,
3) 156 dysków 283GB 15 kRPM SFF-2,
4) 4 dyski 283GB ISK RPM SAS SFF-3 —4224 disk drive,
5) 12 dysków SSD „775GB,
6) 8 kontrolerów dyskowych SAS 12GB Cache,
7) 2 czteroportowe karty LAN Eth 1Gb,
8) 2 karty FC 8GB PCIe — dual port,
9) 7 półek dyskowych EXP24SX SAS,
10) konsola zarządzająca umożliwiająca konfigurację zasobów sprzętowych oraz zdalne zarządzanie

serwerem,

2) Ogólna specyfikacja wymaganego oprogramowania, które ma zostać dostarczone
i zainstalowane wraz z serwerem: (wymagania dla 1 szt.)

1) 8 Licencji systemu operacyjnego IBM i V7R2 wraz z serwisem gwarancyjnym — SW~\4A minimum
36 miesięcznym (*ostateczny czas trwania zostanie wpisany w zależności od zaoferowanej liczby
miesięcy w kryterium okres gwarancji)

2) 8 licencji PowerVM SE
3) Backup & Recovery Media Services (57xx-BRI)
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4) Performance Tools (57xx-PT1)
5) Query (57xx-QU1)
6) DB2 Query (57xx-ST1)
7) Client Access — Processor Based (57xx-XW1)
8) WebSphere Dev Studio (57xx-WDS!5799-GPB)
9) Media and Storage Extensions (57xx-SS1)
10) Network Feature (57xx-BR1)
li) Advance Feature (57xx-BR1)
12) Performance Tools Manager (57xx-PT1)
13) DB2 Symmetric Multiprocessing (57xx-SS 1)
14) HA Journal Performance (57xx-SS 1)
15) Job Watcher (57xx-PT1)
16) ILE Compilers (S7xx-WDS)
17) Application Development ToolSet (57xx-WDS)
18) IBM i Unlimited Users Mfg Key
19) Web Query for i - Base Core (5733-WQX)
20) Web Query for i - Auth User (5733-WQX)
21) Websphere Express V8.5.5 (5722-WE2)
22) Rational AppI Mgmt Tool Set for i (57xx-AMT)
23) Web Enablement for i Vi. I (5733-WE3)
24) - DELPHI/400 DEPLOYMENT

3) Elementy składowe serwera dziedzinowego. (Wymagania dla I szt.)
Tabela nr 1
A

Elementy składowe serwera
(Wymagania minimalne) Ilość

8286-
42A Server 1:8286 Model 42A
41 Device Parity Protection-All, Specify Code

267 IBM i Operating System Partition Specify 1
347 RAID Hot Spare Specify
1948 283GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (IBM i) 156
2145 PrimaryOS-IBMi 1
2319 Factory Deconfiguration of 1-core 8

~ 4649 Rack Integration Services 1
4651 Rack Indicator, Rack #1 1
5000 Software Preload Required
5227 PowerVM Standard Edition 8
5550 Sys Console On HMC
5735 8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter 2
5771 SATA Slimline DVD-RAM Drive 1
5887 EXP24S SFF Gen2-bay Drawer 7
5899 PCIe2 4-port 1GbE Adapter 2
6577 Power Cable - Drawer to IBM PDU, 200-240V/bA 20
9441 New IBM i License Core Counter 8
EB2L AC Power Supply - 900W 4
EB72 IBM i 7.2 Indicator
ECBU SAS YO Cable 3m - HD Narrow 6Gb Adapter to Enclosure 14
ECC2 SAS AA Cable 1 .Sm - HD Narrow 6Gb Adapter to Adapter I 4
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ECC3 SAS AA Cable 3m - HD Narrow 6Gb Adapter to Adapter 4
ECC7 3M Optical Cable Pairfor PCIe3 Expansion Drawer I
ECWO Optical Wrap Plug 2

EJO8 PCIe3 Optical Cable Adapter for 4U CEC 2
Storage Backplane 18 SFF-3 Bays/i .8-inch SSD AttachJDVD Bay/Dual IOA

EJOP with Write Cache
EJOZ SAS Ports/Cabling for Dual IOA BackPlane 1
EJ14 PCIe3 12GB Cache RAID PLUS SAS Adapter Quad-port 6Gb x8 8
EJRF Specify Mode-i & (2)EJ14 for EXP24S (#5887/EL1S) 7
EJTD Front Bezel for 1 8-Bay BackPlane 1
EJTM Eight-bay 1.8-inch SSD Cage 1
ELSX #ESOX Load Source Specify (775GB SSD SFF-3 4k) 1
EM8D 64 GB DDR3 Memory 8
EMXO PCIe Gen3 110 Expansion Drawer 1
EMXA AC Power Supply Conduit for PCIe3 Expansion Drawer 1
EMXF PCIe3 6-Slot Fanout Module for PCIe3 Expansion Drawer 1
EPXF 8-core 4.15 GHz POWER8 Processor Card 2
EPYF One Processor Core Activation for #EPXF 16
ESOX 775GB SFF-3 4k SSD for IBM i 12
ESFA 283GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4224 Disk Drive 4

Zasilanie Ilość

6656 PDU to Wall Powercord 14”, 200-240V/32A, UTG0247, 1EC309 P+N+G 4
7188 Power Dist Unit-Side Mount, Universal UTG0247 Connector 3
9188 Power Distrib Unit Specify - Base/Side Mount, Universal UTG0247 Connector 1

Oprogramowanie Ilość

5372-ISS System i HIPO 1
569 Model 8286-42A Routing 1
1000 IBM i(57xx-SS1) 1
1002 Backup & Recovery Media Services (57xx-BR1) 1
1008 Performance Tools (57xx-PT1) 1
1009 Query (57xx-QU1) 1
1011 DB2 Query (57xx-ST1) 1
1012 Client Access - Processor Based (57xx-XW1) 1
1500 Media and Storage Extensions (57xx-SS1) 1
1506 Network Feature (57xx-BR1) 1
1507 Advance Feature (57xx-BR1) 1
1508 Performance_Tools_Manager_(57xx-PT1)
1517 DB2 Symmetric Multiprocessing (57xx-SS1) 1
1550 ILE Compilers (57xx-WDS) 1
1552 Application Development ToolSet (57xx-WDS) 1
2978 Polish SBCS Primary Language 1
3572 Version 7 Release 2 1

5000 Preload 1
5050 IBM i New or Transferred Licenses 8
6028 Web Query for i - Base Core (5733-WQX) 1
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6032 Web Query for i - Auth User (5733-WQX) 1

6037 Rational_App!_Mgmt_Tool_Set_for_i_(57xx-AMT)
6039 Web Enab!ement for i Vii (5733-WE3) 1

9210 Rack Integrated in Mfg Specify 1
DELPHI/400 DEPLOYMENT 1

Konsola zarządzająca do serwera bazodanowego Ilość

7042-CR9 HMC 1:7042 — CR9 Rack-mounted Hardw.Mgmt. Console 1
962 Hardware Management Console Licensed Machine Code 1

3740 Second 7.2K RPM SFF SATA Disk Drive
4651 Rack Indicator, Rack #1 1
6577 Power Cable — Drawer to IBM PDU, 200-240V/bA 1
7802 Ethernet Cable, 15m, Hardware Management Console to System Unit 1
8845 USB Mouse 1
9069 FUVIC/Server Order Linkage Indicator 1
EB2S RAID 1 Upgrade for I{IvIC Disk 1
EM2O 16GB DDR4 Memory

731 6-TF4 Rack-Mounted Flat Panel Console Kit 1:7316 Model TF4 1
4651 Rack Indicator, Rack #1 1
8880 USB Travel Keyboard with Cable, US English 1
9911 Power Cord (4M) Specify -- All (Standard rack power cord)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie inne niezbędne, a nie
wymienione w tabeli wymagań technicznych elementy, które zapewnią poprawne uruchomienie i działanie
dostarczonego sprzętu.
Wykonawca dostarczy i uruchomi serwer wraz z niezbędnym okablowaniem, oprogramowaniem oraz
osprzętem, zapewniającym jego bezproblemowe uruchomienie oraz w pełni redundantne działanie.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powola się na stosowanie
rozwiązań równoważnych zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania ~pełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy oferowane rozwiązania lub technologie
równoważne nie wymagają stosowania komponentów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, który z oferowanych składników realizuje funkcje
wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia. Jako serwer równoważny do zdefiniowanego przez
Zamawiającego rozumie się serwer, spełniający następujące kryteria minimalne:

- posiadający redundantne zasilacze i wentylatory,
- posiadający możliwość wymiany zasilaczy, wentylatorów i dysków systemowych/z danymi bez potrzeby
wyłączania serwera,
- umożliwiający dynamiczną alokację/dealokację procesorów,
- umożliwiający dynamiczną dealokację procesorów powodującą wyłączenie nieprawidłowo działającego
procesora bez przerywania pracy aplikacji,
- umożliwiający dynamiczną dealokację/alokację slotów PCI,
- posiadający procesor serwisowy monitorujący w sposób ciągły prace serwera i poszczególnych partycji,
- posiadający możliwość tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych,
- umożliwiający partycjom wirtualnym przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora, części
pamięci operacyjnej, dedykowanych siotów PCI, wirtualnych adapterów FC,SCSI,LAN,
- każda partycja musi umożliwiać pracę pod kontrolą różnych instancji systemów operacyjnych,
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- serwer musi umożliwić jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu klasy Linux, UNIX oraz
dostarczonego systemu operacyjnego,
- wyposażony w system operacyjny posiadający zintegrowaną bazę danych (z licencją na nieograniczoną
liczbę użytkowników, licencje na wszystkie aktywne procesory),
- serwer musi umożliwić jednoczesne instalowanie poprawek w partycjach zarówno systemu klasy Linux,
UNIX oraz dostarczonego systemu operacyjnego,
- serwer musi posiadać możliwość zarządzania nim oraz zainstalowanymi na nim partycjami za pomocą
zewnętrznej konsoli,
- zewnętrzna konsola musi komunikować się z procesorem serwisowym po sieci LAN w taki sposób aby
możliwe było zarządzanie utworzonymi partycjami wirtualnymi,
- zewnętrzna konsola musi umożliwiać przydzielanie zasobów sprzętowych zarządzanego serwera,
diagnozowanie jego błędów, wymianę poszczególnych jego elementów bez przerywania pracy
działających na nim partycji wirtualnych,
- system operacyjny musi zapewniać pracę systemu kiastrowego replikacji logicznej w trybie
umożliwiającym replikację transakcji bazodanowych w czasie rzeczywistym do i z posiadanego już przez
Zamawiającego serwera „IBM System i” w wersji 9117-MIVIB SN 6540F2D (system operacyjny iS/OS w
wersji V6RI)
- Zamawiający posiada system replikacji logicznej MIMIX PROFESSIONAL FOR IS/OS;
- Dopuszcza się zastosowanie równoważnego systemu replikacji zapewniającego opisany poniżej poziom
replikacji z serwerem „IBM System i” w wersji 91 1”7-MMB SN 6540F2D (system operacyjny iS/OS w
wersji V6R1), będącym w posiadaniu Zamawiającego

W celu wykazania równoważności oprócz powyżej wspomnianego opisu równoważności Wykonawca
zobowiązany jest odpowiednio wypełnić poniższą Tabelę.

Tabela nr 2

Nazwa własna Minimalna Równoważność (Należy Oferowana
wymagana podać producenta, typ, ilość
ilość model oferowanego

serwera oraz elementów
składowych)

Server 1:8286 Model 42A 1
IBM i Operating System Partition Specify 1
RAID Hot Spare Specify 1
283GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (IBM i) 156
Primary 05 - IBM i 1

Factory Deconfiguration of 1-core 8
Rack Integration Services 1
Rack Indicator, Rack #1 1
Software Preload Required 1
PowerVM Standard Edition 8
Sys Console On HMC 1
8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel
Adapter 2
SATA Slimline DVD-RAM Drive 1
EXP24S SFF Gen2-bay Drawer 7
PCIe2 4-port 1GbE Adapter 2
Power Cable - Drawer to IBM PDU, 200-240V/1OA 20
New IBM i License Core Counter 8
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AC Power Supply - 900W 4

IBM i 7.2 Indicator 1
3M Optical Cable Pairfor PCIe3 Expansion Drawer 1
Optical Wrap Plug 2

PCIe3 Optical Cable Adapter for 4U CEC 2
Storage Backplane 18 SFF-3 Bays/1.8-inch SSD
AttachJDVD Bay/Dual IOA with Write Cache
SAS Ports/Cabling for Dual IOA BackPlane
PCIe3 12GB Cache RAID PLUS SAS Adapter Quad
port 6Gb x8 8
Specify Mode-i & (2)EJI4 for EXP24S
(#5887/ELi S) 7
Front Bezel for I 8-Bay BackPlane 1
Eight-bay 1.8-inch SSD Cage 1
#ESOX Load Source Specify (775GB SSD SFF-3 4k) 1
64 GB DDR3 Memory 8
PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer 1
AC Power Supply Conduit for PCIe3 Expansion
Drawer
PCIe3 6-Slot Fanout Module for PCIe3 Expansion
Drawer 1
8-core 4.15 GHz POWER8 Processor Card 2
One Processor Core Activation for #EPXF 16

775GB SFF-3 4k SSD for IBM i 12
283GB iSK RPM SAS SFF-3 4K Block - 4224 Disk
Drive 4
Zasilanie
Nazwa własna Wymagana Równoważność (Należy Oferowana

ilość podać producenta, typ, ilość
model oferowanej szafy
oraz elementów
składowych)

PDU to Wall Powercord 14”, 200-240V/32A,
UTG0247, IEC3O9 P±N+G 4
Power Dist Unit-Side Mount, Universal UTG0247
Connector 3
Power Distrib Unit Specify - Base/Side Mount,
Universal UTG0247 Connector
Oprogramowanie do serwera bazodanowego

Nazwa własna Wymagana Równoważność (Należy Oferowana
ilość podać producenta, wersję ilość

systemu operacyjnego,
nazwę pakietu
oferowanego
oprogramowania)

System i HIPO
Model 8286-42A Routing 1
IBM i (57xx-551) 1

Backup & Recovery Media Services (57xx-BR1) 1
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Performance Tools (57xx-PT1) I
Query (57xx-QU1) 1
DB2 Query (S7xx-ST1) 1
Client Access - Processor Based (57xx-XWI) 1
Media and Storage Extensions (57xx-SS1) 1
Network Feature (57xx-BR1) 1
Advance Feature (57xx-BR1) 1
Performance Tools Manager (5”7xx-PT1) 1
DB2 Symmetric Multiprocessing (57xx-SS1) 1

ILE Compilers (57xx-WDS) 1
Application Development ToolSet (57xx-WDS)
Polish SBCS Primary Language 1
Version „7 Release 2 1
Preload 1
IBM i New or Transferred Licenses 8
Web Query for i - Base Core (5733-WQX) 1
Web Query for i - Auth User (5733-WQX) 1
Rational Appi Mgmt Tool Set for i (57xx-AMT) 1

Web Enablement for i Vii (5733-WE3) 1
Rack Integrated in Mfg Specify 1
DELPHIJ400 DEPLOYMENT((unlimited users) 1

Baza DB2 (unlimited users) 1

Konsola zarządzająca do serwera bazodanowego.
(Wymagania nunimalne)
Nazwa własna Minimalna Równoważność (Należy Oferowana

wymagana podać producenta, typ, ilość
ilość model oferowanego

serwera oraz elementów
składowych)

HMC 1:7042 — CR9 Rack-mounted 1
Hardw.Mgint.Console
Hardware Management Console Licensed Machine 1
Code
Second 7.2K RPM SFF SATA Disk Drive 1
Rack Indicator, Rack #1 1
Power Cable — Drawer to IBM PDU, 200-240V/bA 1
Ethernet Cable, 1 Sm, Hardware Management Console 1
to System Unit
USB Mouse 1
HMC/Server Order Linkage Indicator 1
RAID 1 Upgrade for HMC Disk 1
16GB DDR4 Memory I
Rack-Mounted Flat Panel Console Kit 1:7316 Model 1
TF4
Rack Indicator, Rack #1 1
USB Travel Keyboard with Cable, US English 1
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Power Cord (4M) Specify -- All (Standard rack power 1
cord)

- W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego Wykonawca wraz z zamawiającym dokona
instalacji, uruchomienia i sprawdzenia poprawności replikacji dostarczonego oprogramowania do
replikacji logicznej.
Czynności związane z instalacją, uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności replikacji nie mogą zająć
wykonawcy i zamawiającemu więcej niż 4 roboczodni (roboczodzień — 8:00 — 16:00)

- W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie
utrzymania i rozwoju rozwiązania równoważnego dla pracowników Zamawiającego.
Przez transfer wiedzy Zamawiający rozumie:
- przekazanie pełnej dokumentacji po wdrożeniu rozwiązania równoważnego, zawierającej opis

zastosowanego systemu informatycznego (infrastruktury oraz oprogramowania) oraz zastosowanych
procedur potrzebnych do uruchomienia i poprawnej pracy systemu,
- udostępnienie przez Wykonawcę systemu help-desk dla Zamawiającego, na który będą zgłaszane

problemy
z działaniem systemu równoważnego (infrastruktury oraz oprogramowania) — z czasem rozwiązania
problemu „next business day”; system help-desk powinien być dostępny dla Zamawiającego w dni
powszednie od godziny 8:00 do 17:00,
- przeprowadzenie w przeciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy „ dla administratorów

Zamawiającego (4 osób) warsztatów szkoleniowych pozwalających na certyfikację administratorów na
poziomie zaawansowanym; w warsztaty szkoleniowe powinny być wliczone egzaminy na certyfikaty do
stopnia zaawansowanego włącznie; warsztaty szkoleniowe będą przeprowadzone w Poznaniu poza
siedzibą Zamawiającego; jednorazowo w warsztatach szkoleniowych nie może uczestniczyć więcej niż 2
administratorów Zamawiającego; jedno szkolenie nie może trwać dłużej niż 5 dni,
- zapewnienie wsparcia w administracji zaoferowanym systemem równoważnym (infrastrukturą oraz

oprogramowaniem) do czasu wyszkolenia administratorów Zamawiającego do poziomu zaawansowanego.
Jako wsparcie w administracji Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich prac związanych z
codzienną eksploatacją dostarczonego systemu równoważnego (infrastruktury oraz oprogramowania)

Opis posiadanego oprogramowania do replikacji logicznej MIMIX PROFESSIONAL FOR IS/OS

Cechy zasadnicze posiadanego oprogramowania HA.

]. Zainstalowane i wdrożone oprogramowanie na bazie dostarczonych licencji umożliwia insialacje i
uruchomienie: w pierwszym etapie - przebudowy środowiska serwerów iSeries, klastrów typu „ active-
passive „~ w drugim etapie - klastrów wydajnościowych; umożliwia wspólpracę (wymianę danych oraz
synchronizacje na poziomie systemu operacyjnego i bazy danych) z innymi, aktualnie eksploatowanymi w
NFZ, serwerami iSeries w tiybie „ on-line „.

2. Zainstalowane i wdrożone oprogramowanie HA na bazie dostarczonychlicencji utnożliwia
wykonywanie automatycznych lub półautomatycznych (w zależności od konfiguracji) przelqczeń
w przypadku awarii serwera produkcyjnego na serwer zapasowy.
3. Zainstalowane i wdrożone oprogramowanie HA na bazie dostarczonych licencji uinożliwia
wykonywanie automatycznych lub pólaulomazycznych (w zależności od konjiguracj”) przelqczeń
powrotnych (tzw. „ roll-back”) Po usunięciu awarii serwera produkcyjnego.
4. Zainstalowane i wdrożone oprogramowanie HA na bazie dostarczonych licencji umożliwia
budowę klastrów wyżej wymienionego typu o strukturze geograjicznej czyli zapewnia wymianę
i synchronizacje danych pomiędzy serwerem zapasowym zlokalizowanym w centrali NFZ a oddzialami
wojewódzkimi NFZ.
5. Zainstalowane i wdrożone oprogramowanie HA na bazie dostarczonych licencji umożliwi
w przyszłości zbudowanie klastra geograjicznego zgodnie z architekturą „grid”;
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System bieżącej replikacji danych i innych obiektów systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem
wspomagającym proces przeniesienia pracy użytkowników na system zapasowy musi spełniać następujące
wymagania:

1) W razie braku połączenia — posiadać możliwość dokonania replikacji zmian przy użyciu taśmy,
2) Posiadać możliwość replikacji automatycznej synchronizacji „ data areas” i „ data queus „
3) Posiadać możliwość replikacji obiektów w czasie określonym przez operatora (na przyklad w nocy) =

Schedule replication,
4) Posiadać możliwość raportowania i monitorowania wydajności rozwiązania wysokiej niezawodności,
5) Posiadać możliwość ciągłej weryfikacji integralności danych, aplikacji i środowiska,
6) Posiadać narzędzia umożliwiające proces automatycznej naprawy błędów i możliwość automatycznej
resynchronizacji,
7) Posiadać możliwość włączenia nowych obiektów do replikacji — w czasie jej trwania,
8) Posiadać możliwość monitoringu stanu replikacji z dowolnego serwera biorącego udział w procesie
replikacji,
9) Posiadać możliwość współpracy z systemem dziedzinowym oraz administracyjnym NFZ,
10) Posiadać możliwość zmian kierunku replikacji w dowolnym wybranym przez operatora momencie, bez
konieczności przenoszenia danych,
11) W razie awarii posiadać możliwość w pełni automatycznej zmiany ról oraz w pełni automatycznego
powrotu do stanu pierwotnego
12) Posiadać możliwość zmiany ról serwerów za pomocą naciśnięcia jednego przycisku (one button roI-
swap)
13) Posiadać możliwość replikacji w trybie synchronicznym ± asynchronicznym
14) Posiadać możliwość wykorzystania lokalnego ± zdalnego kronikowania
15) Posiadać możliwość automatycznej analizy środowiska (transaction volume, libraries to mirror,
existingjournal, HW setup)
16) Posiadać możliwość „cluster monitor” (several LPARS on I screen)
17) Posiadać możliwość współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami dysków
18) Pełne wsparcie dla „commitment control”
19) Posiadać możliwość robienia codziennego backupu na serwerze zapasowym (no window for backup
on production server)
20) Posiadać możliwość replikacji dużych volumenów zmian (do 400 million journal transaction per
hour)
21) W razie uszkodzenia dużych objektów, posiadać możliwość przeniesienia tylko uszkodzonej części
obiektu (CRC Synch check)
22) Multi-node clustering support
23) Posiadać możliwość krzyżowej replikacji (bi-directional replication)
24) Posiadać możliwość dowolnych konJiguracji replikacji (many to one, one to many)
25) Wsparcie dla iASP
26) Posiadać możliwość zapobiegania błędów obsługi przed przypadkowym lub złośliwym skasowaniem
danych( CDP — continuous data protectoin)
27) Posiadać możliwość przyśpieszania replikacji (apply process accelerator)
28) Pełne wsparcie dla referential integrity (wsparcie dla physicalJile contrains)
29) Replikacja zmian w plikach logicznych i Jizycznych jest zapewniana przez identyczną bazodanowa
kronikę — serializacja zmian)
30) Możliwość wsparcia dla „łańcucha” topologii HA środowiska (replikacja z jednego serwera przez
drugi na trzeci itd.)
31) Możliwość sumowania weryfikacyjnych i selJhealing „owych procesów.
Prace instalacyjne.
Zarówno dla rozwiązania referencyjnego jak również równoważnego Wykonawca dokona następujących
prac instalacyjnych:
- Instalację i uruchomienie serwera dziedzinowego pod wskazanym wyżej adresem.
- Podpięcie do infrastruktury zamawiającego dostarczonego serwera a w szczególności:
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- podpięcie serwera do sieci SAN (zamawiający posiada odpowiednią liczbę wolnych portów
umożliwiającą podłączenie serwera)
- podpięcie serwera do sieci LAN (zamawiający posiada odpowiednią liczbę wolnych portów
umożliwiającą podłączenie serwera)
- Instalację systemu operacyjnego i systemu do replikacji na dostarczonym i uruchomionym serwerze.
System operacyjny
- instalacja systemu operacyjnego iS OS V7R2 lub równoważnego na dostarczonym serwerze,
- instalacja najnowszej dostępnej wersji poprawek dla dostarczonego systemu operacyjnego,
- podpięcie serwera do sieci LAN i nadanie mu adresu lP wskazanego przez Zamawiającego,
- podpięcie serwera do sieci SAN i wykreowanie w systemie operacyjnym urządzeń (bibliotek
taśmowych);biblioteki taśmowe posiadane przez zamawiającego obsługują zarówno serwery i5 OS jak
również systemy „open” Do serwera podłączamy jedna bibliotekę taśmową.
System do replikacji 1o~icznej:
- instalacja najnowszej wersji MIMIX”a z najnowszymi poprawkami na dostarczanym serwerze,
- zatrzymanie istniejącej replikacji,
- skonfigurowanie MIMIX-a do replikacji pomiędzy dostarczanym serwerem a wskazanym serwerem
obecnie pracującym w klastrze MIMIX-a wraz z przeniesieniem konfiguracji oraz danych z istniejącego
klastra,
- przeprowadzenie pełnej synchronizacji danych pomiędzy serwerami,
- uruchomienie replikacji danych w nowej konfiguracji klastra,
- przeprowadzenie audytów poprawności replikacji,
- przeprowadzenie testowej zmiany ról serwerów

- Podpięcie do infrastruktury zamawiającego konsoli do zarządzania serwerem w taki sposób aby możliwa
była praca lokalna jak i zdalna.

Prace dodatkowe.
Wykonawca w ramach realizacji umowy, w okresie obowiązywania gwarancji na zakupiony serwer,
zobowiązuje się oddelegować do siedziby Zamawiającego jednego pracownika w wymiarze 16 dni
roboczych, posiadającego kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, w celu wykonania prac
określonych przez Zamawiającego (w szczególności: wsparcie techniczne, serwis, asysta, audyt,
konsultacje, reinstalacj a, rekonfiguracja, parametryzacj a, optymalizacja rozwiązania, diagnostyka,
szkolenia, warsztaty, wycena elementów) związanych ze środowiskiem serwerów IBM Power, w skład,
którego wchodzą zakupiony serwer będący przedmiotem niniejszej umowy oraz maszyny o numerach
6540F2D i 65DAEA3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminie i zakresie planowanych
prac z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu
przeprowadzenia prac również w dni wolne od pracy, oraz zakresu przeprowadzanych prac.

Odbiór przedmiotu zamówienia w zakresie prac dodatkowych
Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić protokołem podpisanym przez strony przeprowadzenie wyżej
wymienionych prac dodatkowych. Niniejszy protokół musi zostać dostarczony przez Wykonawcę po
zakończeniu prac dodatkowych.”
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