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ZMIANY i WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

     

 

Pytanie 1 - Dotyczy Rozdziału Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów 

Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, 

Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 

R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, 

RHEL3.  Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, 

CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. 

  

Czy Zamawiający wymieniając systemy operacyjne posługuje się specyficznymi wersjami systemów 

operacyjnych z czego część nie jest już wspierana przez producentów ? 



 

 

Czy zamawiający zaakceptuje oprogramowanie, które będzie posiadało wsparcie obecnie 

wspieranych przez poszczególnych producentów wersji systemów operacyjnych? 

  

Odp. 1 

Zamawiający nie zaakceptuje oprogramowania, które będzie posiadało wsparcie obecnie 

wspieranych przez poszczególnych producentów wersji systemów operacyjnych. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.6, punkt 8: 

Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows Server 2003, 

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES9, 

Ubuntu,  RHEL 5, RHEL 4, RHEL3.  Solaris wersja 10 dla platformy x86, Debian, CentOS, FreeBSD, 

SCO OpenServer, SCO Unixware. 

 

Pytanie 2 - Dotyczy Rozdziału 9.7.8- Oprogramowanie do wirtualizacji sieci  

Wirtualizacja segmentów L2 (virtual switch) musi być zintegrowana z hypervisorem na poziomie 

jądra (hypervisor kernel) oraz w pełnie wspierana przez obecnego dostawcę hyperwizora VMware.  

  

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym wykonawca dostarczy 

rozwiązanie oparte o wirtualny przełącznik sieciowy, który nie jest dostarczany przez producenta 

platformy wirtualizacji, a tym samym nie posiada wsparcia technicznego od producenta platformy 

wirtualizacji. Wsparcie na ten komponent (wirtualny przełącznik) dostarczane jest przez jego 

producenta ? 

 

Odp. 2 

Zamawiający nie zaakceptuje rozwiązania w którym wykonawca dostarczy rozwiązanie oparte o 

wirtualny przełącznik sieciowy, który nie jest dostarczany przez producenta platformy wirtualizacji, 

a tym samym nie posiada wsparcia technicznego od producenta platformy wirtualizacji. 

Przez zapis „(…) oraz w pełni wspierana przez obecnego dostawcę hypervisora VMware”, 

Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia, że zaoferowane rozwiązanie jest kompatybilne z 

posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem do wirtualizacji. 

 

Pytanie 3 - Dotyczy Rozdziału 9.7.4 - Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie integrujące się z posiadaną przez Zamawiającego konsolą 

do zarządzania środowiskiem wirtualnym, które będzie wspierane przez innego producenta ? 

 



 

Odp. 3 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania integrującego się z posiadaną przez Zamawiającego konsolą 

do zarządzania środowiskiem wirtualnym, które będzie wspierane przez innego producenta. 

Przez zapis „(…) oraz musi być w pełni wspierane przez producenta VMware”, Zamawiający 

rozumie konieczność zapewnienia, że zaoferowane rozwiązanie jest kompatybilne z posiadanym 

przez Zamawiającego systemem do zarządzania wirtualnym środowiskiem. 

 

Pytanie 4 - Dotyczy Rozdziału 9.7.10 - Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Rozwiązanie musi zapewniać bezpieczeństwo transmisji danych (filtracja pakietów) na poziomie 

hypervisora/wirtualnego interfejsu sieciowego (vNIC), dla całości transmisji danych (włączając w to 

transmisję pomiędzy wirtualnymi maszynami w tym samym wirtualnym segmencie sieci) 

  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli filtracja ruchu będzie 

się odbywać nie tylko z wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji sieci, ale będzie 

realizowane poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu sprzętowego (fizyczne przełączniki 

sieciowe) oraz oprogramowania (zainstalowany moduł oprogramowania na platformie 

wirtualizatora). 

 

Odp. 4 

Zamawiający nie uzna wymagania za spełnione, jeśli filtracja ruchu będzie się odbywać nie tylko z 

wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji sieci, ale będzie realizowane poprzez 

wykorzystanie zintegrowanego systemu sprzętowego (fizyczne przełączniki sieciowe) oraz 

oprogramowania (zainstalowany moduł oprogramowania na platformie wirtualizatora). 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie OPZ. 

                  

Pytanie 5 - Dotyczy Rozdziału 9.7.14 - Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację funkcji rozkładania ruchu (load balancing) działającą do 

warstwy 7 za pomocą dodatkowego oprogramowania lub sprzętu uzupełniającego oprogramowanie 

do wirtualizacji sieci? 

 

Odp. 5 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji funkcji rozkładania ruchu (load balancing) działającą do 

warstwy 7 za pomocą dodatkowego oprogramowania lub sprzętu uzupełniającego oprogramowanie 

do wirtualizacji sieci. 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie OPZ. 

  



 

Pytanie 6 - Dotyczy Rozdziału 9.6 - Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów 

Zamawiający wymaga dostarczenia rozbudowy posiadanego środowiska wirtualnego lub dopuszcza 

zaoferowanie rozwiązania równoważnego. 

Czy w przypadku dostawy rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga wymiany posiadanych 

licencji VMware na licencje rozwiązania równoważnego w celu zapewnienie pełnej kompatybilności 

środowiska obecnie posiadanego i środowiska obecnie posiadanego po rozbudowie. 

 

Odp. 6 

W przypadku dostawy rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga w szczególności: 

1. Wymiany posiadanych licencji VMware na licencje rozwiązania równoważnego 

(spełniającego warunki równoważności, opisane w punkcie 9.6 Oprogramowanie do 

wirtualizacji serwerów), w celu zapewnienia pełnej kompatybilności środowiska obecnie 

posiadanego i środowiska po rozbudowie. 

2. Migracji całości środowiska wirtualizacji wraz ze wszystkimi maszynami wirtualnymi 

pracującymi w obecnie posiadanym przez Zamawiającego środowisku (ok. 870 maszyn 

wirtualnych pracujących pod kontrolą nast. systemów operacyjnych: CentOS, Debian, 

FreeBSD, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 2008R2, Windows 

2012, Windows 2012R2, Oracle Linux, RHEL 5, RHEL 6, Ubuntu), bez konieczności zmiany 

systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych. Proces migracji musi przebiegać z 

zachowaniem parametrów SLA opisanych w rozdz. 14 Parametry obowiązujące Wykonawcę. 

3. Rekonfiguracji wykorzystywanej przez Zamawiającego do ochrony antywirusowej 

środowiska wirtualizacyjnego  oprogramowania Trend Micro Deep Security. 

4. Zapewnienia kompatybilności/współpracy z dostarczonym, opisanym w punkcie 9.7 

Oprogramowaniu do wirtualizacji sieci. 

5. Zapewnienia dla pracowników Zamawiającego (min. 4 osób) certyfikowanych przez 

producenta rozwiązania szkoleń z administrowania dostarczonym rozwiązaniem. Pula 

szkoleń musi być niezależna od opisanych w rozdz. 19 OPZ Warsztatów. 

 

Pytanie 7 - Dotyczy Rozdziału 9.7.7 - Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby funkcja rozproszonej bramy domyślnej była dostarczana na 

przełącznikach fizycznych sieciowych (w architekturze sieciowej – najbliższy przełącznik sieciowy) 

 

Odp. 7 

Zamawiający nie dopuszcza, aby funkcja rozproszonej bramy domyślnej była dostarczana na 

przełącznikach fizycznych sieciowych (w architekturze sieciowej – najbliższy przełącznik sieciowy). 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie OPZ. 

 

Pytanie 8 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

3 Czy system aktywnie tworzący z kopii ruchu sieciowego próbki w formatach Netflow v5, Netflow 

v9, IPFIX oraz Sampled Netflow będzie wypełniał potrzeby Zamawiającego? 

 



 

Odp. 8 
System aktywnie tworzący z kopii ruchu sieciowego próbki w formatach Netflow v5, Netflow v9, 

IPFIX oraz Sampled Netflow będzie wypełniał potrzeby Zamawiającego. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.13.2, punkt 3: 

System musi udostępniać funkcję aktywnego tworzenia próbek ruchu z analizowanej kopii ruchu 

sieciowego. Musi istnieć możliwość aktywnego tworzenia próbek ruchu w formatach co najmniej 

Netflow v5, Netflow v9, IPFIX. System musi posiadać funkcję wysyłania aktywnie tworzonych próbek 

ruchu do systemu NBAD tego samego producenta oraz do kolektorów innych producentów. 

 

Pytanie  9 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

6 Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydawanie zapytań do systemu za pomocą Restful API? 

 

Odp. 9 
Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania zapytań do systemu za pomocą Restful API. 

 

Pytanie 10 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 

Według wiedzy Wykonawcy zapisy w „9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE” w 

punkcie 3”  

tj. „Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony: - w co najmniej 32 porty 40GbE  wraz z 

zainstalowanymi 32 wkładkami QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit Optics for up to 150m 

transmission with OM4 over duplex MMF” bezpośrednio wykluczają użycie wkładek opisanych w 

pozycji „9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF - 19 szt.” punk 3 

tj. „..6 portów 40Gbps wraz z 6 wkładkami QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm for up 

to 150m transmission on MMF”. 

Takie postawienie wymagań powoduje, że urządzenia nie będą się poprawnie komunikować. 

Połączenie może zostać poprawnie zrealizowane w przełączniku SPINE przy użyciu wkładek QSFP+ 

LC BiDi MM.  

 

Czy Zamawiający dopuście na potrzebę poprawnej komunikacji pomiędzy przełącznikami SPINE z 

LEAF użycie w SPINE wkładek QSFP+ LC BiDi MM ??” 

 

Odp. 10 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.2, punkt 3: 

Przełącznik typu LEAF musi być wyposażony: 

- w co najmniej 48 portów 1/10GbE z minimum 12 wkładkami SFP 1000Base-T Copper Transceiver 

Module for up to 100m transmission on Cat5, z minimum 14 wkładkami SFP+ 10 Gigabit Ethernet 

Optics. 

- w co najmniej 6 portów 40Gbps wraz z 6 wkładkami QSFP+. 

Maksymalna długość kabli światłowodowych nie przekroczy 150m, a kabli miedzianych 100m. 



 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 

Pytanie 11 –Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie rozbudowy o dodatkowe 8 portów 40GbE przy użyciu 

przełącznika z tej samej rodziny która tworzy jeden wirtualny przełącznik? Z perspektywy 

zarządzania oraz konfiguracji będzie widoczny jako kolejny moduł co również pozwoli 

Zamawiającemu na kolejną rozbudowę w przyszłości do 9 przełączników w grupie? 

 

Odp. 11 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania rozbudowy o dodatkowe 8 portów 40GbE przy użyciu 

przełącznika z tej samej rodziny, która tworzy jeden wirtualny przełącznik. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

  

Pytanie 12 - Dotyczy  Rozdziału 9.12.4 Przełącznik LAN typu Top of the Rack 

Zamawiający wymaga w punkcie 6: „2GB pamięci DRAM” zaznaczając jednocześnie, że: „Ilość 

zainstalowanej pamięci RAM powinna zapewniać prawidłową pracę urządzenia oraz 

oprogramowania.“ 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przełącznika posiadającego 1GB pamięci DRAM z 

zachowaniem wszystkim wymaganych funkcjonalności i gwarancją prawidłowej pracy urządzenia 

oraz oprogramowania? 

 

Odp. 12 

Zamawiający dopuści zastosowanie przełącznika posiadającego 1GB pamięci DRAM z 

zachowaniem wszystkim wymaganych funkcjonalności i gwarancją prawidłowej pracy urządzenia 

oraz oprogramowania 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.4, punkt 6: 

Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2GB pamięci Flash oraz minimum 1GB pamięci 

DRAM. Ilość zainstalowanej pamięci RAM powinna zapewniać prawidłową pracę urządzenia oraz 

oprogramowania. 



 

 

Pytanie 13 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1.1 Macierz blokowa typ A, 9.3.2.1 Macierz blokowa typ B 

Zamawiający w punkcie 33  wymagań dla Macierzy typ A oraz B nie dopuszcza stosowania dysków 

SSD klasy cMLC. Jednocześnie dla macierzy blokowej typu C (macierz ma mieć możliwość 

instalacji dysków SSD) nie czyni takiego wykluczenia. Podobnie w przypadku macierzy NAS typ A, 

B i C Zamawiający nie wyklucza dysków klasy cMLC.  

Takie wybiórcze postawienie wymagań ( 2 z 6 typów macierzy) jasno wskazuje, że Zamawiający nie 

ma realnej potrzeby stojącej za wykluczeniem dysków klasy cMLC, tym samym  stawiane 

wymagania są  nadmiarowe. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje macierze blokowe klasy A i B oparte o tyski SSD klasy MLC 

niezależnie od ich rodzaju? 

 

Odp. 13 

Zamawiający nie zaakceptuje macierzy blokowej klasy A i B opartych na dyskach SSD klasy MLC 

niezależnie od ich rodzaju. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

Pytanie 14 - Dotyczy Rozdziału 7.1 Infrastruktura sprzętowa i 7.2 Główna infrastruktura 

programowa 

Zamawiający specyfikuje, że wsparcie serwisowe na maszyny Exadata oraz oprogramowania Oracle 

wygasło w dniu 31.12.2016. Do przeprowadzania projektów migracyjnych oprogramowania Oracle 

należy zapewniać licencje tymczasowe, lecz zgodnie z warunkami licencyjnymi Oracle, nie ma takiej 

możliwości bez posiadania aktywnego wsparcia na posiadane licencje. W związku z tym czy 

Zamawiający oczekuje, że w ramach projektu Wykonawca zmigruje dane do innego niż baza danych 

Oracle, równoważnego silnika bazodanowego? 

 

Odp. 14 

Zamawiający wymaga, że Wykonawca docelowo zmigruje dane do nowego środowiska 

bazodanowego (na 4 serwerach RACK typ A oraz macierzy blokowej typ B), bez zmiany silnika 

bazodanowego. Na nowym środowisku bazodanowym mają być wykorzystane posiadane przez 

Zamawiającego licencje Oracle. Podczas trwania procesu migracji Wykonawca musi zapewnić 

zgodność z warunkami licencyjnymi Oracle. 

 

Pytanie 15 

Jaki jest szacowany przez Zamawiającego czas migracji środowisk bazodanowych na nową 

infrastrukturę oraz jakie jest szacowane zapotrzebowanie ilościowe na licencje czasowe?  



 

 

Odp. 15 

Wykonawca musi przeprowadzić migrację zgodnie z zapisami w rozdz. 10 Instalacja i konfiguracja 

dostarczonej infrastruktury i oprogramowania.: „Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

(…) 

3. Migracji danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego środowiska. W ramach zadania 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich prac związanych z konfiguracją oraz 

migracją danych zgromadzonych w obecnych magazynach danych, z zachowaniem maksymalnej 

możliwej dostępności Usług i Systemów oraz spójności danych. Należy również przeprowadzić 

rekonfigurację obecnego środowiska tak aby w maksymalnym stopniu ograniczyć konieczność zmian 

konfiguracji Systemów i Usług.”. 

 

Pytanie 16 - Dotyczy Rozdziału 7.1 Infrastruktura sprzętowa i 7.2 Główna infrastruktura 

programowa 

Zamawiający specyfikuje, że wsparcie serwisowe na maszyny Exadata oraz oprogramowanie Oracle 

wygasło w dniu 31.12.2016. Do przeprowadzania projektów migracyjnych oprogramowania Oracle 

należy zapewniać licencje tymczasowe, lecz zgodnie z warunkami licencyjnymi Oracle nie ma takiej 

możliwości bez posiadania aktywnego wsparcia na posiadane licencje. W związku z tym, czy 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca poniesie koszty zarówno zapewnienia licencji tymczasowych 

jak i kosztów opłacenia wsparcia dla oprogramowania Oracle począwszy od 1 styczia 2017r.? 

 

Odp. 16 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca poniesie koszty zapewnienia ewentualnych licencji 

tymczasowych. Zamawiający nie oczekuje, że Wykonawca poniesie koszty opłacenia wsparcia dla 

oprogramowania Oracle, posiadanego przez Zamawiającego,  począwszy od 1 stycznia 2017r. 

 

Pytanie 17 - Dotyczy Rozdziału 7.2 Główna infrastruktura programowa 

W tabeli nie ma informacji o ilościach poszczególnych licencji na oprogramowanie. Zwracamy się z 

prośbą o uzupełnienie tej informacji. Jest ona niezbędna do poprawnego planowania projektu 

migracji.  

 

Odp. 17 

Zmiana w OPZ rozdz. 7.2: 

 

ID Nazwa Wersja Ilość Wsparcie 

do 



 

1.  

Oracle Directory Services Plus - Processor 

Perpetual 
12.1.3 2 CPU 

31.12.201

6 

2.  

Oracle Directory Services Plus - Named User Plus 

Perpetual 
12.1.3 10 Users 

31.12.201

6 

3.  

Oracle SOA Suite for Oracle Middleware - 

Processor Perpetual 
12.1.3 8 CPU 

31.12.201

6 

4.  

Oracle SOA Suite for Oracle Middleware - Named 

User Plus Perpetual 
12.1.3 20 Users 

31.12.201

6 

5.  
Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual 

12.1.3 8 CPU 
31.12.201

6 

6.  

Oracle WebLogic Suite - Named User Plus 

Perpetual 
12.1.3 20 Users 

31.12.201

6 

7.  

Oracle WebLogic Server Standard Edition - 

Processor Perpetual 
10.3.3.0 12 CPU 

31.12.201

6 

8.  

Oracle WebLogic Server Standard Edition - Named 

User Plus Perpetual 
10.3.3.0 40 Users 

31.12.201

6 

9.  
Oracle VM 3.3.1 n/d brak 

10.  

Oracle Database Enterprise Edition - Processor 

Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
28 CPU 

31.12.201

6 

11.  

Oracle Database Enterprise Edition - Named User 

Plus Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
100 Users 

31.12.201

6 

12.  

Oracle Real Application Clusters - Processor 

Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
24 CPU 

31.12.201

6 

13.  
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
24 CPU 

31.12.201

6 

14.  
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
24 CPU 

31.12.201

6 

15.  
Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
24 CPU 

31.12.201

6 

16.  

Oracle Spatial and Graph - Named User Plus 

Perpetual 

11.2.0.3.2

7 
100 Users 

31.12.201

6 

17.  
vSphere Enterprise Plus 6.0 72 CPU brak 

18.  
vSphere Enterprise Plus 

6.0 12 CPU 
26.11.201

8 



 

19.  
vCenter Standard 6.0 1 brak 

20.  

SYMC NETBACKUP SERVER AND 5 STD CLIENT 

STARTER PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 TIER 2 

MULTI PROD BNDL 

7.6 1 brak 

21.  

SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 

WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 
7.6 2 brak 

22.  

SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND 

DATABASE PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 

SERVER TIER 4 

7.6 1 brak 

23.  

SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND 

DATABASE PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 

SERVER TIER 1 

7.6 1 brak 

24.  

SYMC NETBACKUP DATA PROTECTION 

OPTIMIZATION OPTION 7.6 XPLAT 1 FRONT 

END TB 

7.6 20 brak 

25.  

SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 

WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3 
7.6 24 brak 

26.  

SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 

WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 
7.6 2 brak 

27.  

SYMC NETBACKUP OPTION SHARED STORAGE 

OPTION 7.6 XPLAT 1 DRIVE 
7.6 4 brak 

28.  

SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED 

TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE 
7.6 7 brak 

29.  

SYMC NETBACKUP OPTION NDMP 7.6 XPLAT 

PER SERVER TIER 4 
7.6 1 brak 

30.  

SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.6 

XPLAT 1 SERVER 
7.6 2 brak 

31.  

Trend Micro Deep Security - Anti-malware - per 

CPU (Socket) 
9.6 84 CPU 

26.11.201

7 

32.  

MS Windows DataCenter 

od 2008 

do 2012 

R2 

42 CPU 

(84 CPU 

fizyczne) 

brak 

33.  
HP Service Manager 9.33 1 brak 

34.  
HP Real User Monitor Engine 9.23 1 brak 



 

35.  
HP SiteScope 11.23 751 brak 

36.  
HP Performance Manager 9.03 1 brak 

37.  
HP Network Node Manager 9.23 1 brak 

38.  
HP BSM 9.23 1 brak 

 

  

Pytanie 18 - Dotyczy Rozdziału 7.1 Infrastruktura sprzętowa 

W tabeli znajduje się informacja o posiadanej przez Zamawiającego maszynie Oracle Exadata 

Database Machine. W SIWZ nie ma informacji na jakiej platformie docelowo ma zostać uruchomiona 

baza danych Oracle. Prosimy o dokładne wskazanie, na które serwery i macierze Zamawiający 

przewiduje zmigrowanie obecnego środowiska bazy danych Oracle. 

 

Odp. 18 

Takie informacje są już umieszczone w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r., w rozdz. 10.6 

Oprogramowanie baz danych. 

 

Pytanie 19 - Dotyczy Rozdziału 7.1 Infrastruktura sprzętowa i 7.2 Główna infrastruktura 

programowa 

W tabeli znajduje się informacja o posiadanej przez Zamawiającego maszynie Exadata. Niestety na 

podstawie informacji o planowanej architekturze sprzętowej brak jest informacji gdzie docelowo ma 

zostać uruchomiona baza danych Oracle. Brak również informacji o tym, ile Zamawiający posiada 

licencji na bazę danych Oracle. Czy Zamawiający oczekuje, że wszelkie koszty związane z 

zapewnieniem prawidłowego licencjonowania oprogramowania Oracle poniesie Wykonawca? 

 

Odp. 19 

Informacja gdzie docelowo ma zostać uruchomiona baza danych Oracle oraz informacja o tym, ile 

Zamawiający posiada licencji na bazę danych Oracle została umieszczona w OPZ, opublikowanym 

w dniu 14.04.2017r. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z 

zapewnieniem prawidłowego licencjonowania oprogramowania Oracle na czas trwania procesu 

migracji baz danych. 

 

Pytanie 20 

Zamawiający posiada obecnie maszynę Oracle Exadata Database Machine X2-2, na której 

uruchomiona jest baza danych Oracle. Zapisy SIWZ w obecnym stanie (osobne specyfikacje dla 



 

serwerów i macierzy) uniemożliwiają zaoferowanie nowszej generacji podobnego rozwiązania. Czy 

zamawiający dopuści możliwość zaoferowania najnowszej generacji Oracle Exadata Database 

Machine, jako równoważnego do części serwerów i macierzy blokowych wyspecyfikowanych w 

Załaczniku nr 1? Jeśli tak, proszę o wskazanie które elementy platformy zostałyby zastąpione 

rozwiązaniem zintegrowanym dla baz danych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby 

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dedykowane do bazy danych Oracle  dopuścił 

zintegrowaną platformę sprzętowo-programową spełniającą poniższe parametry: 

 

„Zintegrowana Platforma Sprzętowa  ma stanowić środowisko sprzętowe działania bazy danych. 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa ze względu na niezawodność i skalowalność 

musi zawierać co najmniej 2 serwery bazodanowe o tej samej liczbie fizycznych 

procesorów oraz wielkości pamięci RAM. jak również co najmniej 9 modułów 

podsystemu pamięci masowej stanowiące z punktu widzenia bazy danych jeden, 

spójny, zarządzalny, logiczny zasób pamięci masowej. 

• Serwery bazodanowe powinny pracować w klastrze wydajnościowo – 

niezawodnościowym w trybie active-active. 

• Każdy z serwerów bazodanowych powinien zawierać co najmniej dwa procesory 

po 22 rdzenie klasy x86 o minimalnej częstotliwości taktowania 2,2GHz,  przy czym 

dostępny musi być mechanizm pozwalający na użytkowanie jedynie podzbioru 

rdzeni – minimum 12 rdzeni per serwer bazodanowy.  

• Każdy z serwerów bazodanowych powinien zawierać minimum 768 GB RAM 

DDR4 i musi pozwalać na rozbudowę tej pamięci do wielkości 1,5TB. 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi zawierać co najmniej dziewięć modułów 

podsystemu pamięci masowej stanowiące z punktu widzenia bazy danych jeden, 

spójny, logiczny i zarządzalny zasób pamięci masowej. W procesie przetwarzania 

danych działanie modułów pamięci masowej powinno być wspierane dla każdego 

modułu przez co najmniej 20 rdzeni CPU. 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi dysponować w sumie minimum 224 

rdzeniami CPU, w tym 44 rdzenie obsługujące serwery bazodanowe i 180 rdzeni 

modułów pamięci masowej. Musi również istnieć możliwość rozszerzenia 

platformy do co najmniej 268 rdzeni CPU bez konieczności wymiany obudowy oraz 

poszczególnych serwerów Zintegrowanej Platfromy Sprzętowej. 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi dysponować w sumie minimum 850 TB 

surowej przestrzeni na dane realizowanej za pomocą dysków mechanicznych SAS 

min 7200 rpm oraz nie mniej niż 110 TB surowej przestrzeni na dane zrealizowanej 

w technologii Flash NVMe. Konfiguracja przestrzeni dyskowych musi zapewniać 

możliwość przechowywania danych bazodanowych w co najmniej 2 (dwóch) lub 3 

(trzech) kopiach na oddzielnych dyskach oraz  na oddzielnych modułach 

podsystemu pamięci masowej tak by awaria dysku lub całego modułu, 

urządzenia/serwera podsystemu pamięci masowej nie powodowała niedostępności 

danych bazodanowych i przestoju w pracy bazy danych. Dyski twarde musza być 

typu hot-swap. 

• Wszystkie aktywne rdzenie procesorów Zintegrowanej Platformy Bazodanowej 

muszą wspierać wykonywanie co najmniej następujących funkcji silnika baz 

danych: 

i. przeszukiwanie danych. 

ii. kompresja danych, 

iii. łączenie tabel. 



 

iv. przetwarzanie równoległe. 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa  musi umożliwiać odczyt danych 

bazodanowych z przepustowością min. 15GB/s przy odczycie danych 

nieskompresowanych z dysków mechanicznych oraz na odczyt z przepustowością 

nie niższą niż 160GB/s przy odczycie danych nieskompresowanych z urządzeń typu 

Flash. 

• Podsystem pamięci masowej musi być połączony do elementów sieciowych za 

pomocą łączy o zagregowanej przepustowości całkowitej wynoszącej minimum 240 

Gb/s realizowanej za pomocą technologii InfiniBand 40Gb/s lub FiberChannel 

8/16Gb/s. Wymagana jest redundancja na poziomie samych połączęń konkretnych 

urządzeń storage jak i urządzeń realizujących komunikację z serwerami 

bazodanowymi (np. przełączniki). 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa  musi umożliwiać ładowanie danych 

bazodanowych  z prędkością min. 2,5TB/h. 

• Liczba transakcji IOPS (Input/Output Operations per second) dla danych 

bazodanowych realizowanych za pomocą bloku danych o rozmiarze 8KB, 

przechowywanych na dyskach mechanicznych musi wynosić nie mniej niż 21000 

operacji/sekundę oraz nie mniej niż 3500000 operacji/sakundę dla przestrzeni 

Flash. 

• Sprzęt komputerowy oraz urządzenia sieciowe winny posiadać certyfikat CE lub 

deklarację zgodności z certyfikatem CE. 

• Zintegrowana Platformy Sprzętowa musi zostać dostarczona z oprogramowaniem 

i odpowiednimi licencjami, niezbędnymi do uruchomienia produkcyjnego. 

• Wszystkie elementy Zintegrowanej Platformy Sprzętowej muszą być zamontowane 

w maksymalnie w jednej szafie RACK o maksymalnej wysokości 42U. Szafa Rack 

musi być wyposażona w nie mniej niż dwa moduły zasilające PDU (Power 

Distribution Units). 

• Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi posiadać wydzieloną sieć 

administracyjno-zarządzającą realizowaną przy użyciu dedykowanego 

przełącznika Ethernet. Serwery baz danych i elementy podsystemu pamięci 

masowej muszą udostępniać interfejsy i możliwość zdalnej administracji oraz 

zarządzania za pomocą standardowych protokołów: SNMP, http/https, ssh/telnet, 

IPMI.„ 

Odp. 20 

Informacja gdzie docelowo ma zostać uruchomiona baza danych Oracle została umieszczona w OPZ, 

opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania najnowszej generacji Oracle Exadata Database 

Machine, jako równoważnego do części serwerów i macierzy blokowych wyspecyfikowanych w 

OPZ. 

 

Pytanie 21 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowej 

środowiska wirtualizacji 

Wymaganie nr 3  

Wymaga się, by w ramach oferowanych licencji system umożliwiał backup maszyn wirtualnych w 

każdym trybie: 



 

• Jako obrazy maszyn wirtualnych VMware(pliki vmdk) 

• Ze środka, agentem plikowym / bazodanowym / aplikacyjnym dla systemów 

plików Oracle, SQL, Sybase, DB2, Exchange, Lotus, Sharepoint 

Musi być możliwość backupu jak powyżej dla dowolnej liczby maszyn wirtualnych w ramach 

zaintonowanych serwerów ESX. 

Czy w związku z powyższym wymaganiem, Zamawiający planuje uruchomienie środowisk bazy 

danych Oracle w wirtualizacji VMware? Czy po stronie Wykonawcy będzie leżeć dostarczenie 

ewentualnych niezbędnych dodatkowych licencji do zapewnienia zgodności z polityką 

licencjonowania oprogramowania Oracle? 

 

Odp. 21 

Zamawiający nie planuje uruchomienie środowisk bazy danych Oracle w wirtualizacji Vmware. 

 

Pytanie 22 - Dotyczy Rozdziału 9.2 Serwery 

Jakie jest planowane zastosowanie poszczególnych serwerów będących przedmiotem zamówienia, w 

szczególności które serwery przeznaczone są dla docelowego środowiska bazodanowego? 

 

Odp. 22 

Zamawiający planuje nast. Zastosowanie dla serwerów będących przedmiotem zamówienia: 

a) Serwery Blade 26 szt. – środowisko wirtualizacji, 

b) Serwery RACK typ A 4 szt. – środowisko bazodanowe podstawowe, 

c) Serwery RACK typ A 4 szt. – środowisko bazodanowe DR, 

d) Serwery RACK typ B 4 szt. – środowisko szyny usług Oracle. 

 

Pytanie 23 

Czy środowisko bazodanowe będzie środowiskiem zwirtualizowanym? Jeżeli tak, jaka technologia 

wirtualizacji jest przewidziana dla docelowego środowiska ? 

Odp. 23 

Środowisko bazodanowe nie będzie środowiskiem zwirtualizowanym. 

 

Pytanie 24 

Do wyceny i zaplanowania migracji środowiska bazodanowego niezbędne są szczegółowe, a nie 

tylko ilościowe informacje o aktualnym kształcie środowiska bazodanowego. Zwracamy się z prośbą 

o udostępnienie szczegółów związanych z kształtem, wolumetrią i charakterem poszczególnych 

instancji baz danych, w szczególności wymagania dotyczące dostępności, charakter środowiska 

(produkcyjne – testowe – deweloperskie itp.) i wykorzystywanych opcji oprogramowania, w 

szczególności Oracle Real Application Cluster. 



 

 

Odp. 24 

Zamawiający informuje, że wszystkie dane związane z migracją danych jak również kształtem 

obecnego środowiska bazodanowego zostały uwzględnione w rozdziałach 7.11 Warstwa bazy danych  

oraz 10.6 Oprogramowanie baz danych. 

Pozostałe szczegółowe informacje związane z organizacją i konfiguracją obecnego środowiska 

bazodanowego zostaną udostępnione Wykonawcy po zawarciu umowy.  

 

Pytanie 25 

Aby Wykonawcy mieli możliwość prawidłowego zaprojektowania środowiska po migracji baz 

danych na nową infrastrukturę, zwracamy się z prośbą o informację na temat aktualnego obciążenia 

środowiska bazodanowego, w szczególności poziomu wykorzystania mechanizmów tzw. „offload” 

w obecnie użytkowanej platformie Exadata Database Machine. Najpełniejszy obraz obciążenia 

środowiska bazodanowego zawarty jest w tzw. Raporcie AWR. Prosimy o udostępnienie aktualnych 

wyników tego raportu. 

 

Odp. 25 

Zamawiający informuje, że wszystkie dane związane z migracją danych jak również kształtem 

obecnego środowiska bazodanowego zostały uwzględnione w rozdziałach 7.11 Warstwa bazy danych  

oraz 10.6 Oprogramowanie baz danych. 

Pozostałe szczegółowe informacje związane z organizacją i konfiguracją obecnego środowiska 

bazodanowego zostaną udostępnione Wykonawcy po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 26 

Czy intencją Zamawiającego jest zapewnienie środowiska DR (ośrodka zapasowego) dla istniejącego 

środowiska bazodanowego bez zwiększania liczby posiadanych licencji Oracle Enterprise Edition? 

 

Odp. 26 

Intencją Zamawiającego jest zapewnienie środowiska DR dla środowiska bazodanowego bez 

zwiększania liczby posiadanych licencji Oracle Enterprise Edition. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić studia wykonalności lub projekty wskazujące na 

możliwość budowy infrastruktury dla ośrodka zapasowego dla baz danych Oracle przy jednoczesnym 

zachowaniu wydajności środowiska podstawowego? 

 



 

Odp. 27 

Zagadnienie możliwości organizacji Disaster Recovery (DR) dla środowiska bazodanowego było 

przedmiotem wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez zespół Zamawiającego.  

Zamawiający w celu zapewnienia pewnej redundancji środowiska bazodanowego przewidział na ten 

cel: 

• 4 serwery RACK typ A – środowisko bazodanowe podstawowe; 

• 4 serwery RACK typ B – środowisko bazodanowe DR; 

• macierz blokowa typ B – środowisko bazodanowe podstawowe; 

• macierz blokowa typ C – środowisko bazodanowe DR. 

 

Pytanie 28 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wszelkich dodatkowych założeń, jak np. planowane 

wykorzystanie mechanizmów środowiska wirtualizacyjnego, mechanizmy macierzy, czy 

też mechanizmy bazy danych, które były brane pod uwagę przy formułowaniu wymagania na 

migrację i budowę ośrodka zapasowego dla baz danych? 

 

Odp. 28 

Zamawiający w celu zapewnienia pewnej redundancji środowiska bazodanowego przewidział na ten 

cel: 

• 4 serwery RACK typ A – środowisko bazodanowe podstawowe; 

• 4 serwery RACK typ B – środowisko bazodanowe Disaster Recovery (DR); 

• macierz blokowa typ B – środowisko bazodanowe podstawowe; 

• macierz blokowa typ C – środowisko bazodanowe DR. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji i konfiguracji środowiska bazodanowego 

zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 29 - Dotyczy Rozdziału 9.4 Rozwiązanie NAS 

Wymóg „Dane z rozwiązania NAS typ A mają być replikowane synchronicznie do rozwiązania NAS 

typ B.” w połączeniu z  dalszymi wymaganiami ogólnymi (pkt 9.4.11) wskazuje na produkt DellEMC 

Isilon X410. Wyłącznie ten produkt jednocześnie dostarcza mechanizm replikacji synchronicznej i 

spełnia wymogi ogólne. Wnosimy o zmianę wymogu dla NAS A z replikowane synchronicznie na 

„replikowane synchronicznie lub asynchronicznie”. Replikacja asynchroniczna jest wystarczającym 

rozwiązaniem dla prawidłowego działania rozwiązania. 

 



 

Odp. 29 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 30 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 1 

Wymóg aby w jednej półce było nie mniej niż 35 dysków spełnia niewiele  produktów, przy czym 

jest to wymóg nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego. Wymaganą pojemność 2000TiB można 

zapewnić przy zastosowaniu mniejszej ilości dysków o większej pojemności, co nie wpływa 

negatywnie na parametry użytkowe rozwiązania. Dla Zamawiającego istotny jest parametr 

pojemności, a nie ilości dysków. 

Wnosimy o wykreślenie wyrazów „składających się z nie mniej niż 35 dysków każda”. 

 

Odp. 30 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 31 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 2 

Zamawiający nie pozwala na użycie dysków o większej pojemności niż 4 TB (Wymaganie 2). 

Jednocześnie w wymaganiu 6 wymaga się minimalizacji wykorzystania obszaru serwerowni do 

przechowywania danych. Z punktu widzenia Zamawiającego dyski o większej pojemności nie 

stanowią gorszego rozwiązania. W przypadku zastosowania mniejszej ilości dysków o większej 

pojemności otrzymujemy tą samą pojemność łączną, a przy tym zmniejsza się zużycie energii oraz 

minimalizowanie wykorzystanego obszaru w serwerowni.  

Wnosimy o wykreślenie wyrazów „nie większych niż 4TB”. 

 

Odp. 31 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 32 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 3 

Zamawiający wymaga 19 kontrolerów. Rozwiązanie oparte na dwóch kontrolerach  może być równie 

wydajne i niezawodne a jednocześnie upraszcza obsługę i utrzymanie całego systemu pamięci 

masowej. Liczba 19 kontrolerów jest charakterystyczna dla DellEMC Isilon X410, Netapp oraz 

Huawei i wynika z tego, że kontrolery te są mniej wydajne niż w rozwiązaniach opartych na dwóch 

kontrolerach.. 



 

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w 2 kontrolery i wykreślenie wymagania 3. 

 

Odp. 32 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wyposażonego w 2 kontrolery. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.  

 

Pytanie 33 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 4 

Wymóg rozbudowy do 140 kontrolerów nie jest zgodny z wymogiem, aby rozwiązanie było 

skalowalne pod względem dostarczonej przestrzeni 3 razy (pkt 10 – zwiększenie trzykrotne 

pojemności i wydajności). Wymóg rozbudowy do 140 kontrolerów jest pochodną wymogu z pkt 3. 

Jednocześnie należy dodać, że wymóg ten spełnia tylko 2 producentów - DellEMC Isilon X410 oraz 

Huawei,.   

Wnosimy o wykreślenie wymagania 4. 

 

Odp. 33 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 34 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 5 

Wymóg posiadania 38 CPU jest pochodną wymogu 19 kontrolerów. (Każdy kontroler jest 

wyposażony w dwa CPU, 19x2=38). Zapewnienie odpowiedniej wydajności jest możliwe przy 

wykorzystaniu bardziej wydajnych CPU w ilości mniejszej niż 38.   

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązań oferujących odpowiednią wydajność ale posiadających mniejszą 

ilość CPU – minimum 8. 

 

Odp. 34 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 35 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 6 

Istnieje możliwość wykorzystania dysków o pojemności dwa razy większej niż określona w 

wymaganiu 2, tj. o pojemności 8 TB. Dopuszczenie większych dysków pozwoli na zmniejszenie ich 

ilości, a parametry rozwiązania nie ulegną pogorszeniu. Dzięki zwiększeniu pojemności dysków do 



 

8 TB (wymaganie 2) zapewniona by była dwukrotnie większą gęstość (minimalizacja wykorzystania 

obszaru serwerowni -  patrz. Wymaganie 6).  

Z uwagi na powyższe wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania półek dyskowych z 24 

dyskami w obudowie 4U, co przekłada się na 6 dysków w przeliczeniu na 1U, a jednocześnie polepsza 

parametr gęstości niż wymagana. (Wnosimy o zmianę liczy 8 na 6, a liczby 32 na 24) 

 

Odp. 35 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 36 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 9 

Wymóg użycia dysków SSD do przechowywania metadanych systemu plików ma na celu 

przyśpieszenie pracy ale jest charakterystyczny dla rozwiązań DellEMC i Huawei. Inni producenci 

osiągają te same lub lepsze parametry  wydajnościowe wykorzystując do tego inne mechanizmy.  

Wnosimy o wykreślenie zdania „Musi istnieć możliwość użycia tych dysków do przechowywania 

metadanych systemu plików”. 

 

Odp.  36 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 37 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 10 

Na rynku istnieją rozwiązania, które bez konieczności późniejszej rozbudowy, już od początku 

oferują bardzo wysoką, nadmiarową wydajność. W związku z nieokreśleniem w SIWZ pierwotnej 

wydajności, nie ma uzasadnienia wymóg możliwości zwiększenia trzykrotnie  wydajności bez 

wprowadzania zmian do kontrolerów. Docelowa wydajność w niektórych rozwiązaniach może być 

zapewniona już od początku. Zwłaszcza, że wymóg ten prowadzi do dyskryminacji produktów, które 

już od początku oferują bardzo wysoką, nadmiarową wydajność. 

Wnosimy o nadanie następującego brzmienia: 

„Rozwiązanie musi umożliwiać zwiększenie trzykrotne pojemności bez wprowadzania zmian do 

zaproponowanych kontrolerów.” 

 

Odp. 37 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 



 

Pytanie 38 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 21 i 22 

Wymagania są konsekwencją wymagania określonego w pkt 3, tj. wyposażenia w 19 kontrolerów . 

Architektura rozwiązań opartych o dwa wysoce wydajne kontrolery nie jest podatna na problemy 

związane z równoważeniem nowych połączeń między kontrolerami ponieważ każdy z wysoce 

wydajnych kontrolerów jest w stanie obsłużyć całość ruchu (wszystkie nowe połączenia). 

Wnosimy aby w pkt 21 i 22 wskazać, że nie dotyczą one rozwiązań opartych na dwóch kontrolerach. 

 

Odp. 38 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 39 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 31 

Wymóg jest pochodną wymagania z pkt 3 – każdy z 19 kontrolerów ma 2 porty, co łącznie daje liczbę 

38. W rozwiązaniach o mniejszej liczbie kontrolerów (np. 2) jest mniej portów. Jednakże porty w 

tych rozwiązaniach mogą zapewnić większą przepustowość niż 380 Gbps, a więc rozwiązania te 

zaspokajają potrzeby Zamawiającego. Rozwiązania te nie wykorzystują portów 1 Gigabit Ethernet 

jako mało wydajnych.  W związku z powyższym wymóg posiadania 38 portów 1 Gigabit Ethernet 

jest dyskryminujący dla rozwiązań zawierających mniej kontrolerów a także dla rozwiązań 

wykorzystujących wyłącznie porty o szybkości ponad 1 Gigabit. Wnosimy o wykreślenie wyrazów 

„nie mniej niż 38 portów 1 Gigabit Ethernet oraz”. 

 

Odp. 39 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 40 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 33 

Wymóg (Sumaryczna przepustowość interfejsów wszystkich kontrolerów musi być nie mniejsza, niż 

760Gbitps) jest pochodną wymogu z pkt 3. (40Gbitps/kontroler x 19 = 760Gbitps) W architekturze z 

dwoma kontrolerami nie jest wymagana tak wysoka przepustowość interfejsów.  Z kolei parametr 

„40Gbitps/kontroler” wskazuje na interfejs Infiniband charakterystyczny dla DellEMC i Huawei. W 

rozwiązaniach wykorzystujących dwa kontrolery dla zapewnienia wydajności kontrolerów nie jest 

wymagana tak wysoka sumaryczna przepustowość pomiędzy kontrolerami i półkami dyskowymi.   

Wnosimy o wykreślenie zdania: „Sumaryczna przepustowość interfejsów wszystkich kontrolerów 

musi być nie mniejsza, niż 760Gbitps.” 

 



 

Odp. 40 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 41 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 35 

Wymaganie 35 wskazuje jednoznacznie na mechanizm OneFS producenta EMC i dyskryminuje 

pozostałych producentów. Inni producenci wykorzystują inne mechanizmy ochronnych danych, tj. 

na poziomie systemu plików. Dla użytkownika rozwiązania różnica ta nie ma znaczenia, gdyż jego 

dane w obu przypadkach podlegają ochronie. 

Wnosimy o wykreślenie w pkt 35 wyrazów „z dynamiczną (na życzenie administratora) zmianą ich 

protekcji na poziomie plików i katalogów”. 

 

Odp. 41 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 42 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 38 

Nie istnieją mechanizmy dotyczące szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa takie jak HIPPA,  PCI 

DSS, FIPS 140-2. HIPPA,  PCI DSS, FIPS 140-2 to standardy bezpieczeństwa, które dotyczą całego 

obszaru działania dowolnej organizacji (np. przedsiębiorstwa). Samo urządzenie nie zapewni 

zgodności z tymi standardami. Może natomiast stanowić element systemu bezpieczeństwa danych 

odpowiadającego przywołanym standardom. 

Wnosimy o nadanie brzmienia: 

„Rozwiązanie pamięci masowej musi mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy dotyczące 

szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa umożliwiające spełnienie norm HIPPA,  PCI DSS, FIPS 

140-2”. 

 

Odp. 42 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 43 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Wymaganie 42 

Wykluczenie technologii RAID wskazuje na rozwiązanie DellEMC Isilon x410 oraz Huawei. 

Większość wiodących producentów stosuje zabezpieczenia oparte właśnie o technologię RAID. 



 

Technologia ta zapewnia równoważny poziom bezpieczeństwa. W związku z powyższym należy 

uznać, że wymóg dyskryminuje większość rozwiązań dostępnych na rynku. 

 

Odp. 43 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 44 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 1 

Wymóg aby w jednej półce było nie mniej niż 35 dysków spełnia niewiele  produktów, przy czym 

jest to wymóg nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego. Wymaganą pojemność 2100TiB można 

zapewnić przy zastosowaniu mniejszej ilości dysków o większej pojemności, co nie wpływa 

negatywnie na parametry użytkowe rozwiązania. Dla Zamawiającego istotny jest parametr 

pojemności, a nie ilości dysków. 

Wnosimy o wykreślenie wyrazów „składających się z nie mniej niż 35 dysków każda”. 

 

Odp. 44 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 45 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 3 

Zamawiający wymaga 10 kontrolerów. Rozwiązanie oparte na dwóch kontrolerach  może być równie 

wydajne i niezawodne a jednocześnie upraszcza obsługę i utrzymanie całego systemu pamięci 

masowej. Liczba 10 kontrolerów jest charakterystyczna dla DellEMC Isilon X410, Netapp oraz 

Huawei i wynika z tego, że kontrolery te są mniej wydajne niż w rozwiązaniach opartych na dwóch 

kontrolerach.. 

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w 2 kontrolery i wykreślenie wymagania 3. 

 

Odp. 45 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wyposażonego w 2 kontrolery. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.  

 

Pytanie 46 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 4 



 

Wymóg rozbudowy do 140 kontrolerów nie jest zgodny z wymogiem, aby rozwiązanie było 

skalowalne pod względem dostarczonej przestrzeni 3 razy (pkt 10 – zwiększenie trzykrotne 

pojemności i wydajności). Wymóg rozbudowy do 140 kontrolerów jest pochodną wymogu z pkt 3. 

Jednocześnie należy dodać, że wymóg ten spełnia tylko 2 producentów - DellEMC Isilon X410 oraz 

Huawei,.   

Wnosimy o wykreślenie wymagania 4. 

 

Odp. 46 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 47 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 5 

Wymóg posiadania 10 CPU jest pochodną wymogu 10 kontrolerów. (Każdy kontroler jest 

wyposażony w jeden CPU, 10x1=10). Zapewnienie odpowiedniej wydajności jest możliwe przy 

wykorzystaniu bardziej wydajnych CPU w ilości mniejszej niż 10.   

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązań oferujących odpowiednią wydajność ale posiadających mniejszą 

ilość CPU – minimum 8. 

 

Odp. 47 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 48 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 6 

Istnieje możliwość wykorzystania dysków o pojemności dwa razy większej niż określona w 

wymaganiu 2, tj. o pojemności 8 TB. Dopuszczenie większych dysków pozwoli na zmniejszenie ich 

ilości, a parametry rozwiązania nie ulegną pogorszeniu. Dzięki zwiększeniu pojemności dysków do 

8 TB (wymaganie 2) zapewniona by była dwukrotnie większą gęstość (minimalizacja wykorzystania 

obszaru serwerowni -  patrz. Wymaganie 6).  

Z uwagi na powyższe wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania półek dyskowych z 24 

dyskami w obudowie 4U, co przekłada się na 6 dysków w przeliczeniu na 1U, a jednocześnie polepsza 

parametr gęstości niż wymagana. (Wnosimy o zmianę liczy 8 na 6, a liczby 32 na 24) 

 

Odp. 48 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 



 

Pytanie 49 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 9 

Wymóg użycia dysków SSD do przechowywania metadanych systemu plików ma na celu 

przyśpieszenie pracy ale jest charakterystyczny dla rozwiązań DellEMC i Huawei. Inni producenci 

osiągają te same lub lepsze parametry  wydajnościowe wykorzystując do tego inne mechanizmy.  

Wnosimy o wykreślenie zdania „Musi istnieć możliwość użycia tych dysków do przechowywania 

metadanych systemu plików”. 

 

Odp. 49 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 50 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 11 

Na rynku istnieją rozwiązania, które bez konieczności późniejszej rozbudowy, już od początku 

oferują bardzo wysoką, nadmiarową wydajność. W związku z nieokreśleniem w SIWZ pierwotnej 

wydajności, nie ma uzasadnienia wymóg możliwości zwiększenia trzykrotnie  wydajności bez 

wprowadzania zmian do kontrolerów. Docelowa wydajność w niektórych rozwiązaniach może być 

zapewniona już od początku. Zwłaszcza, że wymóg ten prowadzi do dyskryminacji produktów, które 

już od początku oferują bardzo wysoką, nadmiarową wydajność. 

Wnosimy o nadanie następującego brzmienia: 

„Rozwiązanie musi umożliwiać zwiększenie trzykrotne pojemności bez wprowadzania zmian do 

zaproponowanych kontrolerów.” 

 

Odp. 50 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 51 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 22 

Wymagania są konsekwencją wymagania określonego w pkt 3, tj. wyposażenia w 10 kontrolerów . 

Architektura rozwiązań opartych o dwa wysoce wydajne kontrolery nie jest podatna na problemy 

związane z równoważeniem nowych połączeń między kontrolerami ponieważ każdy z wysoce 

wydajnych kontrolerów jest w stanie obsłużyć całość ruchu (wszystkie nowe połączenia). 

Wnosimy aby w pkt 22 wskazać, że nie dotyczą one rozwiązań opartych na dwóch kontrolerach. 

 



 

Odp. 51 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 52 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 31 

Wymóg jest pochodną wymagania z pkt 3 – każdy z 10 kontrolerów ma 2 porty 1 Gigabit Ethernet 

oraz 2 porty 10 Gigabit Ethernet, co łącznie daje liczbę 20. W rozwiązaniach o mniejszej liczbie 

kontrolerów (np. 2) jest mniej portów. Jednakże porty w tych rozwiązaniach mogą zapewnić większą 

przepustowość niż 200 Gbps, a więc rozwiązania te zaspokajają potrzeby Zamawiającego. 

Rozwiązania te nie wykorzystują portów 1 Gigabit Ethernet jako mało wydajnych.  W związku z 

powyższym wymóg posiadania 20 portów 1 Gigabit Ethernet jest dyskryminujący dla rozwiązań 

zawierających mniej kontrolerów a także dla rozwiązań wykorzystujących wyłącznie porty o 

szybkości ponad 1 Gigabit. Wnosimy o wykreślenie wyrazów „nie mniej niż 20 portów 1 Gigabit 

Ethernet oraz”. 

 

Odp. 52 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 53 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 36 

Wymaganie 36 wskazuje jednoznacznie na mechanizm OneFS producenta EMC i dyskryminuje 

pozostałych producentów. Inni producenci wykorzystują inne mechanizmy ochronnych danych, tj. 

na poziomie systemu plików. Dla użytkownika rozwiązania różnica ta nie ma znaczenia, gdyż jego 

dane w obu przypadkach podlegają ochronie. 

Wnosimy o wykreślenie w pkt 36 wyrazów „z dynamiczną (na życzenie administratora) zmianą ich 

protekcji na poziomie plików i katalogów”. 

 

Odp. 53 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 54 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 39 

Nie istnieją mechanizmy dotyczące szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa takie jak HIPPA,  PCI 

DSS, FIPS 140-2. HIPPA,  PCI DSS, FIPS 140-2 to standardy bezpieczeństwa, które dotyczą całego 

obszaru działania dowolnej organizacji (np. przedsiębiorstwa). Samo urządzenie nie zapewni 



 

zgodności z tymi standardami. Może natomiast stanowić element systemu bezpieczeństwa danych 

odpowiadającego przywołanym standardom. 

Wnosimy o nadanie brzmienia: 

„Rozwiązanie pamięci masowej musi mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy dotyczące 

szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa umożliwiające spełnienie norm HIPPA,  PCI DSS, FIPS 

140-2”. 

 

Odp. 54 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 55 - Dotyczy Rozdziału 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B 

Wymaganie 43 

Wykluczenie technologii RAID wskazuje na rozwiązanie DellEMC Isilon x410 oraz Huawei. 

Większość wiodących producentów stosuje zabezpieczenia oparte właśnie o technologię RAID. 

Technologia ta zapewnia równoważny poziom bezpieczeństwa. W związku z powyższym należy 

uznać, że wymóg dyskryminuje większość rozwiązań dostępnych na rynku. 

 

Odp. 55 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

Wnosimy o wykreślnie pkt 43. 

Pytanie 56 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 1 

Wymóg aby w jednej półce było nie mniej niż 35 dysków spełnia niewiele  produktów, przy czym 

jest to wymóg nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego. Wymaganą pojemność 2300TiB można 

zapewnić przy zastosowaniu mniejszej ilości dysków o większej pojemności, co nie wpływa 

negatywnie na parametry użytkowe rozwiązania. Dla Zamawiającego istotny jest parametr 

pojemności, a nie ilości dysków. 

Wnosimy o wykreślenie wyrazów „składających się z nie mniej niż 35 dysków każda”. 

 

Odp. 56 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 57 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 3 



 

Zamawiający wymaga 10 kontrolerów. Rozwiązanie oparte na dwóch kontrolerach  może być równie 

wydajne i niezawodne a jednocześnie upraszcza obsługę i utrzymanie całego systemu pamięci 

masowej. Liczba 10 kontrolerów jest charakterystyczna dla DellEMC Isilon, Netapp oraz Huawei i 

wynika z tego, że kontrolery te są mniej wydajne niż w rozwiązaniach opartych na dwóch 

kontrolerach.. 

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w 2 kontrolery i wykreślenie wymagania 3. 

 

Odp. 57 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wyposażonego w 2 kontrolery. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.  

 

Pytanie 58 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 4 

Wymóg rozbudowy do 140 kontrolerów nie jest zgodny z wymogiem, aby rozwiązanie było 

skalowalne pod względem dostarczonej przestrzeni 3 razy (pkt 10 – zwiększenie trzykrotne 

pojemności i wydajności). Wymóg rozbudowy do 140 kontrolerów jest pochodną wymogu z pkt 3. 

Jednocześnie należy dodać, że wymóg ten spełnia tylko 2 producentów - DellEMC Isilon X410 oraz 

Huawei,.   

Wnosimy o wykreślenie wymagania 4. 

 

Odp. 58 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 59 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 6 

Standardem wykorzystywanym najczęściej przez producentów są 24 dyski w jednej obudowie 4U. 

Obudowa taka zapewnia łatwy dostęp serwisowy oraz odpowiednią wentylację dysków dla 

zapewnienia  im warunków do długotrwałej, bezawaryjnej pracy. Przy ciągle rosnących 

pojemnościach dysków twardych, wymóg 60 dysków w obudowie 4U jest dyskryminujący dla wielu 

producentów., a jednocześnie nie wnosi dodanej wartości dla klienta. 

Z uwagi na powyższe wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania półek dyskowych z 24 

dyskami w obudowie 4U, co przekłada się na 6 dysków w przeliczeniu na 1U, a jednocześnie polepsza 

parametr gęstości niż wymagana. (Wnosimy o zmianę liczy 8 na 6, a liczby 32 na 24) 

 

Odp. 59 



 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 60 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 9 

Wymóg użycia dysków SSD do przechowywania metadanych systemu plików ma na celu 

przyśpieszenie pracy ale jest charakterystyczny dla rozwiązań DellEMC i Huawei. Inni producenci 

osiągają te same lub lepsze parametry  wydajnościowe wykorzystując do tego inne mechanizmy.  

Wnosimy o wykreślenie zdania „Musi istnieć możliwość użycia tych dysków do przechowywania 

metadanych systemu plików”. 

 

Odp. 60 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 61 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 10 

Na rynku istnieją rozwiązania, które bez konieczności późniejszej rozbudowy, już od początku 

oferują bardzo wysoką, nadmiarową wydajność. W związku z nieokreśleniem w SIWZ pierwotnej 

wydajności, nie ma uzasadnienia wymóg możliwości zwiększenia trzykrotnie  wydajności bez 

wprowadzania zmian do kontrolerów. Docelowa wydajność w niektórych rozwiązaniach może być 

zapewniona już od początku. Zwłaszcza, że wymóg ten prowadzi do dyskryminacji produktów, które 

już od początku oferują bardzo wysoką, nadmiarową wydajność. 

Wnosimy o nadanie następującego brzmienia: 

„Rozwiązanie musi umożliwiać zwiększenie trzykrotne pojemności bez wprowadzania zmian do 

zaproponowanych kontrolerów.” 

 

Odp. 61 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 62 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 20 

Wymagania są konsekwencją wymagania określonego w pkt 3, tj. wyposażenia w 10 kontrolerów . 

Architektura rozwiązań opartych o dwa wysoce wydajne kontrolery nie jest podatna na problemy 

związane z równoważeniem nowych połączeń między kontrolerami ponieważ każdy z wysoce 

wydajnych kontrolerów jest w stanie obsłużyć całość ruchu (wszystkie nowe połączenia). 



 

Wnosimy aby w pkt 20 wskazać, że nie dotyczą one rozwiązań opartych na dwóch kontrolerach. 

 

Odp. 62 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 63 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 30 

Współczesne rozwiązania nie wykorzystują portów 1 Gigabit Ethernet jako mało wydajnych.  W 

związku z powyższym wymóg posiadania 10 portów 1 Gigabit Ethernet jest dyskryminujący dla 

rozwiązań zawierających mniej kontrolerów a także dla rozwiązań wykorzystujących wyłącznie 

porty o szybkości ponad 1 Gigabit. Wnosimy o wykreślenie wyrazów „nie mniej niż 14 portów 1 

Gigabit Ethernet oraz”. 

 

Odp. 63 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 64 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 35 

Wymaganie 35 wskazuje jednoznacznie na mechanizm OneFS producenta EMC i dyskryminuje 

pozostałych producentów. Inni producenci wykorzystują inne mechanizmy ochronnych danych, tj. 

na poziomie systemu plików. Dla użytkownika rozwiązania różnica ta nie ma znaczenia, gdyż jego 

dane w obu przypadkach podlegają ochronie. 

Wnosimy o wykreślenie w pkt 35 wyrazów „z dynamiczną (na życzenie administratora) zmianą ich 

protekcji na poziomie plików i katalogów”. 

 

Odp. 64 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 65 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 38 

Nie istnieją mechanizmy dotyczące szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa takie jak HIPPA,  PCI 

DSS, FIPS 140-2. HIPPA,  PCI DSS, FIPS 140-2 to standardy bezpieczeństwa, które dotyczą całego 

obszaru działania dowolnej organizacji (np. przedsiębiorstwa). Samo urządzenie nie zapewni 

zgodności z tymi standardami. Może natomiast stanowić element systemu bezpieczeństwa danych 

odpowiadającego przywołanym standardom. 



 

Wnosimy o nadanie brzmienia: 

„Rozwiązanie pamięci masowej musi mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy dotyczące 

szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa umożliwiające spełnienie norm HIPPA,  PCI DSS, FIPS 

140-2”. 

 

Odp. 65 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r.  

 

Pytanie 66 - Dotyczy Rozdziału 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

Wymaganie 42 

Wykluczenie technologii RAID wskazuje na rozwiązanie DellEMC Isilon x410 oraz Huawei. 

Większość wiodących producentów stosuje zabezpieczenia oparte właśnie o technologię RAID. 

Technologia ta zapewnia równoważny poziom bezpieczeństwa. W związku z powyższym należy 

uznać, że wymóg dyskryminuje większość rozwiązań dostępnych na rynku. 

Wnosimy o wykreślnie pkt 42. 

 

Odp. 66 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 67 - Dotyczy Rozdziału 9.2.1 Serwery Blade 

W punkcie 2 tabeli „Wymagania ogólne” Zamawiający specyfikuje minimalną wielkość modułu 

pamięci RAM na 64GB oraz ich technologię -  Registered DIMM. Czy Zamawiający dopuszcza 

moduły 64GB pracujące w technologii LoadReduced DIMM? 

 

Odp. 67 

Zamawiający dopuszcza moduły 64GB pracujące w technologii LoadReduces DIMM. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.1.1, punkt 2: 

Zainstalowane 1TB RAM DDR4 Registred DIMMs lub LoadReduces DIMM w modułach min. 64GB. 

Minimum 16 slotów na pamięć. Możliwość rozbudowy do 1.5TB RAM. 

 

Pytanie 68 - Dotyczy Rozdziału 9.2.2 Serwery RACK typ A 

W punkcie 1 tabeli opisującej specyfikację Zamawiający wymaga dostarczenie w serwerze 2 

procesorów, maksymalnie 6-rdzeniowych osiągających w testach SPECint_rate2006 wynik nie 

gorszy niż 1250 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. Ponieważ aktualnie nie ma procesorów 

spełniających wskazane kryterium prosimy o wyjaśnienie czy mamy do czynienia z oczywistą 



 

omyłką pisarską a Zamawiający pisząc o 6-rdzeniowych procesorach i ich wyniku miał na myśli 

minimalną wymaganą ilość rdzeni w pojedynczym procesorze. 

 

Odp. 68 

Omyłką pisarską jest „wynik nie gorszy niż 1250 punktów”. 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 69 - Dotyczy Rozdziału 9.2.2 Serwery RACK typ A 

W punkcie 2 tabeli Zamawiający wymaga dostarczenia 1TB pamięci RAM w modułach o minimalnej 

pojemności 64GB i pracujących w trybie Registered DIMM. Czy Zamawiający dopuszcza również 

moduły 64GB pracujące w technologii LoadReduced DIMM? 

 

Odp. 69 

Zamawiający dopuszcza moduły 64GB pracujące w technologii LoadReduces DIMM. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.2, punkt 2: 

Zainstalowane 1TB RAM DDR4 Registred DIMMs lub LoadReduces DIMM w modułach min. 64GB.  

 

Pytanie 70 - Dotyczy Rozdziału 9.2.3 Serwery RACK typ B 

W punkcie 1 tabeli opisującej specyfikację Zamawiający wymaga dostarczenia w serwerze 1 

procesora, maksymalnie 6-rdzeniowego osiągających w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy 

niż 625 punktów. Ponieważ aktualnie nie ma procesorów spełniających wskazane kryterium prosimy 

o wyjaśnienie czy mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską a Zamawiający pisząc o 6-

rdzeniowym procesorze miał na myśli minimalną wymaganą ilość rdzeni. 

 

Odp. 70 

Omyłką pisarską jest „wynik nie gorszy niż 625 punktów”. 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 71 - Dotyczy Rozdziału 9.2.3 Serwery RACK typ B 

W punkcie 2 tabeli Zamawiający wymaga dostarczenia 512GB pamięci RAM w modułach o 

minimalnej pojemności 64GB i pracujących w trybie Registered DIMM. Czy Zamawiający 

dopuszcza również moduły 64GB pracujące w technologii LoadReduced DIMM? 

 

Odp. 71 

Zamawiający dopuszcza moduły 64GB pracujące w technologii LoadReduces DIMM. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.3, punkt 2: 

Zainstalowane  minimum 512GB RAM DDR4 Registred DIMMs lub LoadReduced DIMM w 

modułach min. 64GB. 

 



 

Pytanie 72 - Dotyczy Rozdziału 2 Słownik pojęć 

Godziny pracy są zdefiniowane jako zakres godzin przypadający od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Jak traktowane są dni, kiedy Zamawiający lub 

CODGiK pracuje w sobotę w zamian za inny, wolny dzień? Jak traktowane są dni, kiedy 

Zamawiający lub CODGiK nie pracuje w pn.-pt. w zamian za dzień ustawowo wolny przypadający 

w sobotę? 

Odp. 72 

Zmiana w OPZ rozdz. 2 Słownik pojęć: 

1. Pozycja Godziny pracy CODGiK otrzymuje brzmienie "Od 7.15 do 15.15, od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych w CODGiK, o których 

Zamawiający poinformował Wykonawcę." 

2. Pozycja Godziny pracy Zamawiającego otrzymuje brzmienie "Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego, o których 

Zamawiający poinformował Wykonawcę." 

 

Pytanie 73 - Dotyczy Rozdziału 4.1 Struktura organizacyjna 

„wykonawca zobowiązany będzie do realizacji działań zarządczych (m.in. zarządzanie ryzykiem, 

zarządzanie zagadnieniami, zarządzanie komunikacją) zgodnie z wytycznymi, które zostaną 

przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.” Prosimy o wskazanie wytycznych w 

zakresie działań zarządczych przed terminem złożenia ofert, ponieważ działania te mogą mieć wpływ 

na wysokość wyceny oferentów. 

Odp. 73 

Zamawiający podtrzymuje Zapisy OPZ. 

 

Pytanie 74 - Dotyczy Rozdziału 6 Opis techniczny systemów SIG 

Jaka jest architektura szyny usług obejmująca węzły rozproszone (centralny i pozostałe) ?  

Odp. 74 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 

Pytanie 75 - Dotyczy Rozdziału 6.1 System Geoportal 

„Silnik procesów posiada możliwość […] odtworzenia stanu procesu w wywołaniu 

asynchronicznym” W jaki sposób odtwarzany jest stan procesu? 

Odp. 75 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 

Pytanie 76 - Dotyczy Rozdziału 6.3 Moduł SDI 

model 3: „Po stronie interesariusza pozostaje baza metadanych wraz z narzędziami zarządzania, 

serwer usług katalogowych” „Wariant ten przeznaczony jest dla jednostek które w ramach własnego 



 

węzła lokalnego nie posiadają usług serwera katalogowego”  Czy te zapisy nie są niespójne? Jak 

rozumieć te zapisy? 

Odp. 76 

W tym wariancie mowa jest o sytuacji, gdy interesariusz jeszcze nie posiada serwera usług 

katalogowych, a dzięki realizacji tego wariantu, będzie miał możliwość implementacji serwer usług 

katalogowych. 

 

Pytanie 77 - Dotyczy Rozdziału 7.11 Warstwa bazy danych 

„Rozwiązanie składa się z serwerów (4 węzły bazodanowe” Czy baza danych działa jako RAC? W 

jakiej konfiguracji? Jaka jest architektura środowisk w przełożeniu na infrastrukturę sprzętową? Jak 

wygląda separacja środowisk? 

Odp. 77 

Większość instancji produkcyjnych pracuje w konfiguracji RAC. Szczegółowe informacje zostaną 

przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.  

 

Pytanie 78 - Dotyczy Rozdziału 7.12 Warstwa storage  i magazyny danych 

Jak wszystkie środowiska wykorzystują zasoby macierzy? Jakie są aktualne parametry 

wydajnościowe macierzy?  

Odp. 78 

Sposób wykorzystania maciery jest opisany w rozdz. 7.12: 

"• IBM SoNAS 2851-RXA – Usługę dostępu sieciowego NAS (głównie CIFS, NFS, FTP), 

pojemność użyteczna - 560 TB; 

• IBM Storwize V7000 wraz z półkami rozszerzającymi, usługę dostępu blokowego (dla maszyn 

wirtualnych oraz bezdyskowych serwerów Blade), pojemność użyteczna – 120 TB." 

ZAmawiający nie przewiduje wykonania testów wydajnościowych. Średnie obciążenie macierzy 

wynosi: 

1. Dla macierzy Storwize:  

- od 100 IOPS do 10000 IOPS 

- od 50 MBps do 700MBps 

- średnie opóźnienia na poziome 10ms 

2. dla SoNAS: 

- od 1500 OP/s do 5000 OP/s 

- od 100 MBps do 250 MBps 

- opóźnienia od 1ms do 50ms 

 

Pytanie 79 - Dotyczy Rozdziału 9.3 Macierze blokowe 



 

Jakie są zakładane/oczekiwane parametry wydajnościowe zamawianych macierzy? 

Odp. 79 

Zamawiane macierze muszą spełniać wyspecyfikowane w rozdz. 9.3 wymagania.  

 

Pytanie 80 - Dotyczy Rozdziału 11.3 Etap dostawy i konfiguracji nowej infrastruktury 

Zamawiający z jednej strony opisuje etap dostawy i konfiguracji nowej infrastruktury jako kolejny 

do pierwszego etapu (rozdz. 11.2 Przejęcie utrzymania obecnie posiadanej przez Zamawiającego 

infrastruktury i systemów), z drugiej – określa, że „etap rozpoczyna się po podpisaniu umowy” Jakie 

są faktyczne ramy czasowe obu etapów?  

Odp. 80 

Przejęcie utrzymania obecnie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury i systemów rozpoczyna 

się po podpisaniu umowy. 

Etap dostawy i konfiguracji nowej infrastruktury zgodnie z zapisami z rozdz. 11.3 „Etap rozpoczyna 

się po podpisaniu umowy. Termin instalacji i konfiguracji uzależniony jest od terminu realizacji prac 

dostosowania pomieszczeń serwerowni. Zamawiający przewiduje zakończenie przystosowania 

pomieszczeń serwerowni na IV kwartał 2017.”. Dla wyjaśnienia: Dostosowanie pomieszczeń 

serwerowni odbywa się w dodatkowym pomieszczeniu, przewidzianym na potrzeby zwiększenia 

powierzchni serwerowni w CODGiK. Część prac związanych z dostawą, instalacją oraz konfiguracją 

nowej infrastruktury, może być prowadzona niezależnie od realizacji prac dostosowania pomieszczeń 

serwerowni. 

 

Pytanie 81 - Dotyczy Rozdziału 11.4 Etap wdrożenia produktów projektów CAPAP, K-GESUT, 

ZSIN Faza II 

„Wykonawca niniejszego przedmiotu umowy musi być gotowy do współpracy z Wykonawcą 

rozbudowy i rozwoju systemów SIG. Wśród standardowych zadań realizowanych przez Wykonawcę 

mogą pojawić się […]” Którego z Wykonawców Zamawiający ma na myśli? 

Odp. 81 

W przedmiotowym zdaniu, przez zapis „Wśród standardowych zadań realizowanych przez 

Wykonawcę mogą pojawić się […]”, przez Wykonawcę Zamawiający ma na myśli Wykonawcę 

Umowy:  „Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach 

projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT”. 

 

Pytanie 82 

Jakie są aktualne parametry wydajnościowe dostępu do danych dla poszczególnych elementów 

aplikacyjnych? 

Odp. 82 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 

Pytanie 83 



 

Jakie działania planuje podjąć Zamawiający w sytuacji, gdy zamawiany sprzęt lub oprogramowanie 

nie będzie spełniać wymagań wydajnościowych stawianych przez aktualnie wykorzystywane bądź 

wdrażane w czasie umowy oprogramowanie? 

Odp. 83 

Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu danych m.in. na temat wartości\trendów 

obciążenia zasobów. W przypadku gdy wartości te zbliżają się do wartości określonych w Tabeli 15, 

Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego, wraz z podaniem rekomendacji dot. 

działań zaradczych. 

Ponadto zgodnie z rozdz. 20 Rola Rady Architektury SIG, Zamawiający przewiduje rolę Wykonawcy 

m.in. przy: 

„[…] 

4. opiniowanie architektur planowanych inicjatyw pod kątem ich późniejszego utrzymania i 

eksploatacji, 

5. wymiarowanie infrastruktury SIG pod planowane bądź rozbudowywane systemy, 

6. definiowanie potrzeb infrastrukturalnych, […]”. 

 

Pytanie 84 - Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy 

W kontekście treści § 4 ust. 2 wzoru umowy proszę o informację jakie są wymagania Zamawiającego 

w stosunku do potencjalnych podwykonawców? 

Odp. 84 

Podwykonawca musi spełnić odpowiednie dla przewidywanej dla niego roli wymagania opisane w 

SIWZ w rozdz. 1.2.3.2. 

 

Pytanie 85 - Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy 

W kontekście treści § 4 ust. 5 wzoru umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu 

zamówienia wyłącznie za pomocą osób spełniających ustalone warunki udziału w postępowaniu 

wynikające z ogłoszenia o zamówieniu, wskazane w ofercie Wykonawcy”, proszę o wyjaśnienie, czy 

oznacza to, iż oprócz osób wskazanych w wykazie osób nie można skorzystać z innych osób, nawet 

w zakresie funkcji pomocniczych (kierowcy/ osoby przenoszące dostarczany sprzęt, itp.)? 

Wskazujemy, iż Zamawiający nie wymagał osób o konkretnych kwalifikacjach dla funkcji 

pomocniczych, a niemożność posługiwania się takimi osobami może utrudnić albo wręcz 

uniemożliwić wykonanie umowy.  

Odp. 85 

Zamawiający informuje, że treść §4 ust. 5 wzoru umowy odnosi się tylko do personelu kluczowego, 

podstawowego, a więc nie odnosi się do personelu pomocniczego, w szczególności nie ogranicza 

możliwości skorzystania z takich osób przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 86 



 

Czy osoba, jaką zobowiązany jest zatrudnić Wykonawca (koordynacja i obsługa zgłoszeń 

serwisowych) zgodnie z treścią § 4 ust. 11 wzoru umowy, występuje w którejkolwiek z ról 

przewidzianych przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu? Jeśli nie, to czy Zamawiający sformułował wobec tej osoby jakiekolwiek wymagania? 

Jeśli osoba, którą ma zatrudnić Wykonawca nie jest żadną z osób spełniającą warunki udziału w 

postępowaniu wynikające z ogłoszenia o zamówieniu, to jak należy rozumieć konieczność 

zatrudnienia takiej osoby w kontekście zakazu wynikającego z § 4 ust, 5 wzoru umowy? 

Odp. 86 

Zamawiający informuje, że wymaganie określone w §4 ust. 11 Umowy zostanie uznane za spełnione 

w przypadku zatrudnienia osoby o kwalifikacjach wskazanych w SIWZ w rozdziale V. pkt. 1.2.3.2. 

lit. b.,  lub c., lub d., lub e., lub f., lub g., lub h., lub i., lub j., lub m. 

 

Pytanie 87 

Kiedy i na jakiej podstawie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości każdej z faktur 

wystawionych na konkretny projekt, o których mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy?  

Odp. 87 

Zamawiający informuje, że o szczegółach dotyczących podziału finansowania wynagrodzenia 

Wykonawcy dla poszczególnych Projektów Zamawiający poinformuje Wykonawcę po zawarciu 

Umowy na zasadach określonych w § 11 Współdziałanie Stron w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 88 

Jaki może być najkrótszy termin wyznaczony przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 9 wzoru 

umowy? 

Odp. 88 

Zamawiający informuje, że zgodnie z orzecznictwem termin usunięcia wad powinien być 

dostosowany do charakteru wady, a więc dawać możliwość jej usunięcia przez Wykonawcę. Zatem 

termin ten nie powinien być krótszy niż 7 dni. 

 

Pytanie 89 - Dotyczy § 13 ust. 1 wzoru umowy 

W kontekście § 13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, o jakich wytycznych 

Zamawiającego mowa w tym postanowieniu ? Zważywszy na skutek ich naruszenia (odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego) proszę o wskazanie czy są to wytyczne wskazane aktualnie w 

dokumentacji postępowania, a jeśli nie, to na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować ryzyko 

związane z możliwością realizacji i ewentualnymi kosztami wykonania wytycznych Zamawiającego, 

których nie zna na etapie składania ofert? 

Odp. 

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli wytyczne zgodne z aktualną dokumentacją postępowania 

np. 

1. Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, stosować się do wytycznych 

bezpieczeństwa systemów IT oraz do wytycznych bezpieczeństwa stosowanych u Zamawiającego. 



 

2. Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, stosować się do wytycznych 

zatwierdzonych przez Radę Architektury, której członkiem będzie Wykonawca. 

 

Pytanie 90 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3. – Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

Ze względu na fakt, że istnieją różne sposoby licencjonowania rozwiązań, prosimy o wskazanie dla 

przedmiotowego rozwiązania innych parametrów, które pozwolą na wycenę rozwiązania:  

- wydajność w postaci EPS (liczba zdarzeń na sekundę)  

- dzienny wolumen logów w GB 

 

Odp. 90 

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego, 

dotyczące Narzędzia do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów, zostały 

wyspecyfikowane w rozdziale 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i 

analizy logów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu rozwiązania 

pozwalającego na zcentralizowane zarządzanie logami.  

Zamawiający szacuje wydajność rozwiązania na poziomie 15.000 EPS (liczba zdarzeń na sekundę). 

 

Pytanie 91 - Dotyczy Rozdziału 9.12.7 – Urządzenia do nagrywania sesji zdalnego dostępu 

(appliance) 

Specyfikacja Urządzenia do nagrywania sesji zdalnego dostępu (appliance) wraz z konfiguracją i 

instalacją urządzenia, w szczególności:  

a. Pkt 4 – w szczególności wsparcie dla protokołów bazodanowych,  

b. Pkt 13. W zakresie podglądu na żywo  

c. Pkt 14 

d. Pkt 17 

e. Pkt 19 

f. Pkt 20 

g. Pkt 25 

Narusza warunki konkurencji i wskazuje na rozwiązanie jednego producenta w postaci rozwiązania 

Fudo firmy Wheel Systems. 

 

Odp. 91 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.7, punkt 4: 

Wspierane protokoły: 

- protokoły tekstowe: SSH, Telnet, Telnet 3270, 



 

- protokoły graficzne: RDP, VNC, X11, 

- protokoły bazodanowe: Oracle, 

- pozostałe protokoły: HTTP, HTTPS, Modbus. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.7, punkt 25: 

Usunięte wymaganie nr 25. 

 

Pytanie 92 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 – Przełączniki Data Center LAN typy SPINE 

punkt 3 – Czy dopuszczone są przełączniki 32x40GbE portowe – tj. 24x40 GbE rozszerzone o dwie 

karty 4x40 GbE? 

 

Odp. 92 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 

Pytanie 93 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 – Przełączniki Data Center LAN typy SPINE 

punkt 21 – Technologia 802.1x nie jest używana na przełącznikach typu SPINE. Czy ten zapis jest 

poprawny? 

 

Odp. 93 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada obsługi protokołu 802.1X. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 21: 

Usunięte wymaganie 21. 

 

Pytanie 94 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

punkt 4 – Czy dopuszczone będzie wsparcie dla 20 szt. Przełączników typu LEAF ? 

 

Odp. 94 

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 



 

 

Pytanie 95 - Dotyczy Rozdziału 9.12.5 Przełącznik Koncentrujący Top of the Rack 

punkt 3 – Proszę podać dokładny typ wkładek SFP w jakie mają być wyposażone te przełączniki. 

 

Odp. 95 

Do przełącznika Koncentrującego Top of the Rack mają być podłączone przełącziki Top of the Rack 

wymienione w rozdz. 9.12.4, za pomocą  wkładek  1/10G SFP/SFP+. Urządzenia nie będą oddalone 

bardziej niż 150metrów. 

 

Pytanie 96 - Dotyczy Rozdziału 9.12.8 Firewall Data Center 

punkt 6 – „Nie mniej niż 10 portów 10GE SFP+” czy to znaczy, że urządzenie ma być wyposażone 

w kartę 10 portową?  

 

Odp. 96 

W rozdz. 9.12.8. p. 6 opisane są możliwości rozbudowy urządzenia, a nie w jakie porty ma być 

wyposażone. 

 

Pytanie 97 - Dotyczy Rozdziału 9.12.8 Firewall Data Center 

punkt 7 – Jaki typ wkładek 10 GbE ma być dostarczony. 

Odp. 97 

Urządzenia nie będą oddalone bardziej niż 150metrów. 

 

Pytanie 98 - Dotyczy Rozdziału 9.12.8 Firewall Data Center 

punkt 10 – Wydaje się, że w zapisie „musi obsłużyć sumarycznie nie mniej niż 1mln równoległych 

sesji lub zestawić sumarycznie nie mniej niż 1000 tysięcy nowych połączeń/sekundę.” Fraza 

„równoległych sesji” może wprowadzać w błąd. Urządzenia posiadają ograniczenia ilości 

obsługiwanych wszystkich sesji oraz ograniczenia obsługiwanych jednoczesnych, nowych połączeń 

na sekundę. Prośba o doprecyzowania. 

 

Odp. 98 

Fraza „równoległych sesji” oznacza ilość obsługiwanych jednocześnie, już zestawionych sesji. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.8, punkt 10: 



 

Firewall (dla każdego urządzenia) : 

• musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, 

wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 256 strefami 

bezpieczeństwa z sumaryczną wydajnością nie mniejszą niż 200 Gb/s liczoną dla dużych pakietów.  

• musi obsłużyć sumarycznie nie mniej niż 1mln równoległych sesji lub zestawić sumarycznie 

nie mniej niż 100 tysięcy nowych połączeń/sekundę.  

• jednocześnie musi istnieć możliwość rozbudowy by obsługiwało dla funkcji Stateful Firewall 

co najmniej przepustowość 400 Gb/s dla dużych pakietów i 2mln sesji równoległych. 

 

Pytanie 99 - Dotyczy Rozdziału 9.12.6 Firewall do sieci Internet  

W tytule sekcji pojawią się fraza „Wymagania ochrony IP, AV, anty-spyware, URL, zero-day” przy 

czym nie ma w treści wymagań na temat ochrony URL i zero-day. Prośba o weryfikację tego zapisu. 

 

Odp. 99 

Zmiana w OPZ rozdz.. 9.12.6: 

Zmiana tytułu sekcji: Wymagania ochrony IPS, AV, anty-spyware 

 

Pytanie 100 - Dotyczy Rozdziału 9.12.8 Firewall Data Center 

Brak informacji o długości trwania subskrypcji ochrony. 

 

Odp. 100 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.6, punkt 31: 

System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać uruchomienie modułu IPS/IDS per reguła polityki 

bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby funkcjonalność IPS/IDS uruchamiana była per 

urządzenie lub jego część (np. interfejs sieciowy, strefa bezpieczeństwa). Wymagane dostarczenie 

subskrypcji na zgodny z ofertą Wykonawcy - „Czas Trwania Wsparcia Technicznego” dla 

funkcjonalności Intrusion Prevention System (IPS) od daty podpisania protokołu końcowego. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.8, punkt 13: 

Firewall ma umożliwiać  rozbudowę o funkcje wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, 

intrusion prevention) oraz ochrony aplikacji (Application Security) realizowanej sprzętowo lub 

programowo na modułach usługowych. System zabezpieczeń musi wtedy identyfikować próby 

skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i 

destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków 

(intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi 

realizować zadania IPS z sumaryczną wydajnością nie mniejszą niż 8 Gb/s. Baza sygnatur IPS musi 



 

być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall, zawierać co najmniej 6000 

sygnatur ataków. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta co najmniej raz w 

tygodniu. Wymagane dostarczenie subskrypcji na zgodny z ofertą Wykonawcy - „Czas Trwania 

Wsparcia Technicznego” dla funkcjonalności Intrusion Prevention System (IPS) oraz ochrony 

aplikacyjnej od daty podpisania protokołu końcowego. 

 

Pytanie 101 - Dotyczy Rozdziału 9.12.6 Firewall do sieci Internet 

W tytule kolejnej sekcji pojawia się fraza „Wymagania dodatkowe NAT, DoS, IPSEC VPN, SSL 

VPN, QoS” przy czym nie ma w treści wymagań na temat funkcjonalności SSLVPN. Prośba o 

weryfikację tego zapisu. 

 

Odp. 101 

Wymagania na temat funkcjonalności SSL VPN są określone w wymaganiu nr 41. 

 

Pytanie 102 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania serwera wirtualnego czy musi to być serwer 

fizyczny? 

 

Odp. 102 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania serwera wirtualnego. 

 

Pytanie 103 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Wymaganie 2 i wymaganie 3 - W przypadku wymogu na dostarczenie serwera fizycznego ile 

interfejsów fizycznych i jakiego typu ma realizować te funkcjonalności. 

 

Odp. 103 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania serwera wirtualnego. 

 

Pytanie 104 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Wymaganie 3 - Czy Zamawiającemu wystarczy możliwość tworzenia z kopii ruchu Netflow v5, 

Netflow v9, IPFX oraz Sampled Netflow? 

 

Odp. 104 



 

System aktywnie tworzący z kopii ruchu sieciowego próbki w formatach Netflow v5, Netflow v9, 

IPFIX oraz Sampled Netflow będzie wypełniał potrzeby Zamawiającego. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.13.2, punkt 3: 

System musi udostępniać funkcję aktywnego tworzenia próbek ruchu z analizowanej kopii ruchu 

sieciowego. Musi istnieć możliwość aktywnego tworzenia próbek ruchu w formatach co najmniej 

Netflow v5, Netflow v9, IPFIX. System musi posiadać funkcję wysyłania aktywnie tworzonych próbek 

ruchu do systemu NBAD tego samego producenta oraz do kolektorów innych producentów. 

 

Pytanie 105 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Wymaganie 6 – Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydawania zapytań do systemu za pomocą 

dużo wygodniejszego sposobu – Restful API ? 

 

Odp. 105 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania zapytań do systemu za pomocą Restful API. 

 

Pytanie 106 - Dotyczy Rozdziału 9.7 Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Jaki jest zakres segmentacji? Na ile podsieci przewidziano segmentację? 

 

Odp. 106 

Szczegóły wymagań zostaną ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

Pytanie 107 - Dotyczy Rozdziału 9.7 Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Czy segmentacja obejmuje wykorzystane obecnie systemy i czy wymagana jest migracja i re-

adresacja systemów. Jeśli tak to czy odpowiada za nią również Wykonawca (aplikacje mogą 

wymagać rekonfiguracji) 

 

Odp. 107 

Segmentacja obejmuje wykorzystane obecnie systemy, wymagana jest migracja i re-adresacja 

systemów. Odpowiada za nią Wykonawca. 

 

Pytanie 108 - Dotyczy Rozdziału 9.7 Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Gdzie będą terminowane podsieci środowiska zwirtualizowanego? Czy mają być terminowane na 

dostarczonym rozwiązaniu wirtualizacyjnym, czy też na innym zewnętrznym urządzeniu (np. 



 

sprzętowym przełączniku, routerze, firewallu z obsługą VXLAN)? Czy wdrożenie obejmuje taką 

konfigurację? 

 

Odp. 108 

Podsieci środowiska zwirtualizowanego mają być terminowane na dostarczonym rozwiązaniu 

wirtualizacyjnym. 

 

Pytanie 109 - Dotyczy Rozdziału 9.7 Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Czy wykorzystywany będzie dystrybuowany firewall a jeśli tak czy przygotowane są schematy 

połączeń w obrębie (aplikacje, porty, adresy, etc.) 

 

Odp. 109 

Planowane jest wykorzystanie funkcjonalności dystrybuowanego firewall’a. Szczegóły wymagań 

zostaną ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

 

Pytanie 110 - Dotyczy Rozdziału 9.7 Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Ile reguł jest przewidzianych? 

 

Odp. 110 

Szczegóły wymagań zostaną ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

 

Pytanie 111 - Dotyczy Rozdziału 9.7 Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 

Czy dokonywana będzie migracja obecnie wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń? 

 

Odp. 111 

Szczegóły dotyczące migracji obecnie wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń zostaną 

ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

 

Pytanie 112 

Czy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za nie spełnianie przez dostarczoną infrastrukturę 

oczekiwanej wartości obciążenia zasobów (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa) określonych w Tabeli 

15? 



 

Zwracamy uwagę, że Oferent nie ma wpływu na spełnienie wymagań obciążeniowych, gdyż nie ma 

informacji o planowym obciążeniu systemów i aplikacji które mają być na nich zainstalowane.  

 

Odp. 112 

Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu danych m.in. na temat wartości\trendów 

obciążenia zasobów (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa). W przypadku gdy wartości te zbliżają się do 

wartości określonych w Tabeli 15, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego, wraz 

z podaniem rekomendacji dot. działań zaradczych. 

 

Pytanie 113 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 

Czy Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej środowiska 

wirtualizacji wyspecyfikowanego w pkt. 9.1 dla dostarczanych w ramach postępowania serwerów 

blade? 

 

Odp. 113 

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii 

bezpieczeństwa posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualizacji VMware vSphere  

Enterprise plus na 40 procesorów fizycznych hostów ESX, czyli dla 20szt. Serwerów blade 

wyspecyfikowanych w rozdz. 9.2.1. Serwery blade. 

 

Pytanie 114 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 

W jaki sposób mają być wykonywane kopie zapasowe środowiska wirtualnego nie objętego 

oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji wyspecyfikowanym 

w pkt. 9.1? 

 

Odp. 114 

Zamawiający nie wymaga wykonywania kopii zapasowych dla środowiska wirtualnego nie objętego 

oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji wyspecyfikowanym 

w rozdz. 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji. 

 

Pytanie 115 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 

Zamawiający wymaga oprogramowania wymienionego w pkt. 9.1 dla 20 posiadanych serwerów, nie 

ma natomiast informacji w jaki sposób mają być wykonywane kopie zapasowe dostarczanych w 

ramach postępowania serwerów i macierzy plikowych.  

Czy Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych dla 

dostarczanej w ramach postępowania infrastruktury? Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie 



 

urządzeń które mają być objęte ww. oprogramowaniem. Prosimy o informację w jaki sposób mają 

być wykonywane kopie zapasowe. 

 

Odp. 115 

Dla elementów infrastruktury nie objętych oprogramowaniem wyspecyfikowanym w rozdz. 9.10 

Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji, Zamawiający zamierza 

wykorzystać m.in.: 

 Posiadane przez Zamawiającego licencje na oprogramowanie Veritas NetBackup – 

wymienione w OPZ w rozdz. 7.2 Główna infrastruktura programowa; 

 Poprzez mechanizmy replikacji wyspecyfikowanych w OPZ w rozdz. 9.4 Rozwiązań NAS 

typ A, typ B, typ C. 

 

Pytanie 116 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 

Czy Zamawiający zapewnia zasoby na których mają być przechowywane kopie zapasowe? 

 

Odp. 116 

Tak, Zamawiający zapewnia zasoby na których mają być przechowywane kopie zapasowe.  

 

Pytanie 117 - Dotyczy Rozdziału 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych 

Prosimy o wskazanie nazw aplikacji, które muszą podlegać kryterium monitoringu według ID 22. 

Jaki jest stos wykorzystywanych rozwiązań wskazanych aplikacji? 

Prosimy o podanie specyfikacji: 

Nazwa aplikacji, rodzaj serwera aplikacyjnego, typ bazy danych, typ dostępu do aplikacji: HTTP(s), 

gruby klient, sesja RDP + gruby klient 

 

Odp. 117 

Zamawiający informuje, że wykaz aplikacji dedykowanych został umieszczony w rozdziale. 7.6 

Aplikacje dedykowane. Szczegółowe specyfikacje aplikacji dedykowanych zostaną udostępnione 

Wykonawcy po zawarciu Umowy. 

 

Pytanie 118 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Czy dopuszczają Państwo możliwość instalacji systemu zarówno na serwerach fizycznych jak i 

wirtualnych? 

Odp. 118 

Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji systemu zarówno na serwerach fizycznych jak i 

wirtualnych. 

  

Pytanie 119 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 



 

Ile urządzeń sieciowych określonych w ID 2 oraz ID 3 tabeli przedstawionej w rozdziale 9.13.2 ma 

stanowić źródło dla systemu analizy ruchu sieciowego? Prosimy o podanie interfejsów fizycznych 

tych urządzeń oraz informacji czy są one oparte o okablowanie miedziane czy też światłowodowe. 

Odp. 119 

Źródłem dla systemu analizy ruchu sieciowego mają być następujące urządzenia sieciowe 

dostarczane w ramach niniejszego postępowania: 

 Z rozdz. 9.12.1 Przełącznik Data Center LAN typu SPINE – 2 szt. 

 Z rozdz. 9.12.2 Przełącznik Data Center LAN typu LEAF – 19 szt. 

 Z rozdz. 9.12.3 Router BGP – 2 szt. 

 Z rozdz. 9.12.6 Firewall do sieci Internet  – 2 szt. 

 Z rozdz. 9.12.8 Firewall Data Center – 2 szt. 

 Z rozdz. 9.1 – Wewnętrzne switche LAN w klatkach Blade. 

oraz następujące urządzenia sieciowe będące w posiadaniu Zamawiającego: 

 NLB F5 BIG-BT-5250V – 2 szt. 

 Juniper EX4200-48T – 4 szt. 

 Juniper EX2200-24T – 4 szt. 

 HP BLc7000 – 2 szt. (wewnętrzne switche LAN w klatkach Blade). 

Szczegóły wymagań zostaną ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

  

Pytanie 120 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Dotyczy ID 6. Czy Zamawiającemu wystarczy możliwość tworzenia próbek ruchu z kopii ruchu 

Netflow v5, Netflow v9, IPFIX oraz Sampled Netflow? 

Odp. 120 

System aktywnie tworzący z kopii ruchu sieciowego próbki w formatach Netflow v5, Netflow v9, 

IPFIX oraz Sampled Netflow będzie wypełniał potrzeby Zamawiającego. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.13.2, punkt 3: 

System musi udostępniać funkcję aktywnego tworzenia próbek ruchu z analizowanej kopii ruchu 

sieciowego. Musi istnieć możliwość aktywnego tworzenia próbek ruchu w formatach co najmniej 

Netflow v5, Netflow v9, IPFIX. System musi posiadać funkcję wysyłania aktywnie tworzonych próbek 

ruchu do systemu NBAD tego samego producenta oraz do kolektorów innych producentów. 

  

Pytanie 121 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania zapytań do systemu za pomocą- Restful API? 

Odp. 121 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydawanie zapytań do systemu za pomocą Restful API. 

 

Pytanie 122 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów  



 

Prosimy o wskazanie oczekiwanego wolumenu logów w skali jednego dnia (GB/dzień) 

generowanych przez infrastrukturę IT, których utrzymywanie musi spełniać oferowany system. 

Odp. 122 

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego, 

dotyczące Narzędzia do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów, zostały 

wyspecyfikowane w rozdziale 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i 

analizy logów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu rozwiązania 

pozwalającego na zcentralizowane zarządzanie logami.  

Zamawiający szacuje wydajność rozwiązania na poziomie 15.000 EPS (liczba zdarzeń na sekundę). 

 

Pytanie 123 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

Prosimy o wskazanie oczekiwanego czasu retencji dla zbieranych zdarzeń. 

Odp. 123 

System ma przechowywać zbierane zdarzenia przez minimum 3 miesiące (dostępne do odczytu przez 

narzędzie w trybie „na żywo”) oraz 1 rok (archiwizacja – dane historyczne). 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.13.3, punkt 2: 

Oprogramowane musi : 

- posiadać wbudowany mechanizm kompresji przechowywanych danych 

- pozwalać na uniwersalne parsowanie przesyłanych danych 

- pozwalać na pracę z logami zdarzeń jednolinijkowych oraz wielolinikowych  

- pozwalać na rozpoznanie formatów czasu i daty, i normalizowanie ich do jednego wspólnego 

formatu  

Oprogramowanie musi umożliwiać operatorowi oprogramowania samodzielne konfigurowanie 

parsowania nieznanych formatów logów w celu umożliwienia analizy zebranych w nich informacji 

przez opisywane oprogramowanie. 

System ma przechowywać zbierane zdarzenia przez minimum 3 miesiące (dostępne do odczytu przez 

narzędzie w trybie „na żywo”) oraz 1 rok (archiwizacja – dane historyczne). 

 

Pytanie 124 - Dotyczy Rozdziału 8 Ogólna koncepcja docelowego rozwiązania 

Zamawiający napisał: 

„Podstawową cechą planowanej infrastruktury ma być zapewnienie pełnej redundancji funkcjonalnej 

dla posiadanego środowiska, oraz rozszerzenie jej funkcjonalności głównie poprzez zwiększenie 

mocy obliczeniowej i pojemności. Budowa infrastruktury nie wyklucza możliwości modyfikacji w 

obecnie posiadanej infrastrukturze w celu zapewnienia wyżej wymienionych funkcjonalności. Każdy 

element infrastruktury sprzętowej ma  być redundantny.” 

Czy w związku z tym Wykonawca w celu zapewnienia pełnej redundancji ma zapewnić dostawę 

infrastruktury bazodanowej Exadata, czy też Zamawiający ocenia, że zapewnia ona wystarczający 



 

poziom redundancji i oczekuje od Wykonawcy wyłącznie rozbudowy mocy obliczeniowej i 

pojemności. Jeżeli Wykonawca ma dostarczyć nową infrastrukturę bazodanową lub ją rozbudować 

prosimy o wyspecyfikowanie zakresu jej rozbudowy podając minimum pojemność, moc 

obliczeniową, ilość procesorów. 

 

Odp. 124 

Zamawiający w celu zapewnienia pewnej redundancji środowiska bazodanowego przewidział na ten 

cel: 

 4 serwery RACK typ A – środowisko bazodanowe podstawowe; 

 4 serwery RACK typ B – środowisko bazodanowe Disaster Recovery (DR); 

 macierz blokowa typ B – środowisko bazodanowe podstawowe; 

 macierz blokowa typ C – środowisko bazodanowe DR. 

 

Pytanie 125 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 

ID 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przełącznika posiadającego 32 interfejsy 40GbE QSFP 

w konfiguracji: 24 wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy. 

Odp. 125 

Zamawiający dopuści zaoferowanie przełącznika posiadającego 32 interfejsy 40GbE QSFP w 

konfiguracji: 24 wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 

Pytanie 126 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 
ID 21. Funkcjonalność 802.1X implementowana jest głównie w rozwiązaniach sieci kampusowych, 

a nie rozwiązaniach Data Center. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada obsługi 

protokołu 802.1X? 

 

Odp. 126 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada obsługi protokołu 802.1X. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 21: 

Usunięte wymaganie 21. 

 

Pytanie 127 - Dotyczy Rozdziału 9.4 Rozwiązanie NAS 

Zamawiający opisuje wymagania na rozwiązanie NAS typ A, rozwiązanie NAS typ B, rozwiązanie 

NAS typ C, przy czym w wymaganiach ujętych w tabelach wymaga replikacji asynchronicznej. W 

punkcie „Rozwiązanie NAS” wymaga aby dane z rozwiązania NAS typ A były replikowane 

synchronicznie do rozwiązania NAS typ B.  Z naszej wiedzy nie istnieje na rynku rozwiązanie 

umożliwiające replikację synchroniczną przy czym Zamawiający w wyżej wspomnianych tabelach 

wymaga replikacji asynchronicznej. Zwracamy się zatem o poprawienie ww zapisu na:  Dane z 

rozwiązania NAS typ A mają być replikowane asynchronicznie do rozwiązania NAS typ B. 



 

 

Odp. 127 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 128 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

Zwracamy się  z prośbą o zmianę zapisu wymagania dla obudowy blade (klatka) – 2 szt ID 2 tabeli 

na: Możliwość umieszczania w ramach pojedynczej obudowy wszystkich typów serwerów blade 

obecnych w ofercie danego producenta. 

Odp. 128 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 2: 

Możliwość umieszczania w ramach pojedynczej obudowy wszystkich typów serwerów blade obecnych 

w ofercie danego producenta. 

 

Pytanie 129 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

Zapis:  

„Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne: 

• Minimum 4 porty 40Gb QSFP+ 

• Minimum 8 portów dual personality 1/10Gb RJ45/SFP+ z możliwością zamontowania 

modułów SFP 10Gb SFP+ oraz 1Gb RJ45 – nie dopuszcza się zastosowania kabli typu „splitter” 

QSFP+ do 4xSFP+. 

Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 40Gb oraz porty 10Gb, nie dopuszcza 

się samych portów 40Gb) musi wynosić minimum 240Gb dla pojedynczego modułu LAN. 

Wraz z modułami należy dostarczyć sumarycznie: 

• 8 wkładek 40Gb QSFP+  

• 6 wkładek 10Gb SFP+ SR 

• 4 wkładki 1Gb SFP RJ45.” 

 

Spełnia jedynie produkt firmy HPE, prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

 

„Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne: 

• Minimum 4 porty 40Gb 

• Minimum 4 portów 10Gb  

Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 40Gb oraz porty 10Gb, nie dopuszcza 

się samych portów 40Gb) musi wynosić minimum 200Gb dla pojedynczego modułu LAN. 

Dostarczone moduły należy obsadzić odpowiednimi do prędkości portów wkładkami.” 

 

Odp. 129 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 3: 

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN dla pojedynczej obudowy. 



 

Minimum dwa przełączniki  LAN. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w 

infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z 

zachowaniem redundancji połączeń.  

Każdy z modułów musi posiadać minimum 16 wewnętrznych portów 20Gb lub minimum 32 

wewnętrzne porty 10Gb do serwerów (sumaryczne pasmo portów wewnętrznych pojedynczego 

modułu LAN do serwerów, musi wynosić minimum 320Gb). 

Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne: 

• Minimum 4 porty 40Gb 

• Minimum 4 portów 10Gb  

Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 40Gb oraz porty 10Gb, nie dopuszcza się 

samych portów 40Gb) musi wynosić minimum 200Gb dla pojedynczego modułu LAN. 

Dostarczone moduły należy obsadzić odpowiednimi do prędkości portów wkładkami. 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty (wewnętrzne oraz zewnętrzne) każdego modułu LAN (niezależnie 

od minimalnej wymaganej ilości portów) muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego 

bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub dodatkowych licencji. Należy dostarczyć 

wszystkie niezbędne licencje do aktywacji wszystkich portów urządzeń. 

 

 

Pytanie 130 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

Wymagania tak skonstruowane wskazuję jedynie na produkt HPE. Zwracamy się z prośbą o zmianę 

zapisu:  

„Każdy moduł musi posiadać minimum 12 zewnętrznych portów obsadzonych modułami 16Gb 

SFP+ SW.” 

na: 

„Każdy moduł musi posiadać minimum 8 zewnętrznych portów obsadzonych modułami 16Gb 

SFP+ SW.” 

 

Odp. 130 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 4: 

Każda obudowa musi posiadać minimum dwa moduły typu switch 16Gb Fibre-Channel 

wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać 

agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN 

z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł musi posiadać minimum 8 

zewnętrznych portów obsadzonych modułami 16Gb SFP+ SW. 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty każdego modułu Fibre-Channel muszą być aktywne i gotowe do 

obsługi ruchu sieciowego SAN bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub 

dodatkowych licencji. 

Każdy moduł powinien umożliwiać (posiadać licencje): 

• ISL Trunking 

• Fabric Watch 



 

• Extended Fabric 

• Zaawansowane zarządzanie wydajnością 

 

Pytanie 131 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

Wymagania tak skonstruowane wskazuję jedynie na produkt HPE. Zwracamy się z prośbą o 

wykreślenie zapisu:  

„Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności odłączenia zewnętrznej infrastruktury 

zasilania (kabla zasilającego)” 

 

Odp. 131 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 7: 

Każda z obudów wyposażona w zestaw  zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania  

zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy  przy założeniu 

konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby 

serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie.  Procesory serwerów winny pracować z 

nominalną, maksymalną częstotliwością. Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności 

wyjęcia  lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów). 

 

Pytanie 132 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

Wymagania tak skonstruowane wskazuję jedynie na produkt HPE. Zwracamy się z prośbą o 

wykreślenie zapisu:  

„Możliwość instalacji switchy w standardzie InfiniBand oraz switchy SAS.” 

 

Odp. 132 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 133 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

Wymagania tak skonstruowane wskazuję jedynie na produkt HPE. Zwracamy się z prośbą o 

wykreślenie z zapisu:  

„Monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, 

interfejsy sieciowe.”  

części dotyczącej: dysków twardych oraz interfejsów sieciowych. 

 

Odp. 133 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 23: 

Monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć. 

 

Pytanie 134 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 



 

Wymagania tak skonstruowane wskazuję jedynie na produkt HPE. Zwracamy się z prośbą o 

wykreślenie z zapisu:  

Integracja z oprogramowaniem do wirtualizacji, w zakresie wykrywania hostów, wirtualnych 

maszyn na nich pracujących, możliwości sterowania wirtualnymi maszynami (start, stop, 

przejęcie konsoli graficznej), Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie serwery 

blade możliwe do obsadzenia w oferowanej infrastrukturze blade.  

Takie rozwiązanie posiada również konsola vcenter która Zamawiający już posiada. 

 

Odp. 134 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 24: 

Wykreślenie wymagania 24. 

 

Pytanie 135 - Dotyczy Rozdziału 9.2.1 Serwery blade 

Wymagania tak skonstruowane w połączeniu z wymaganiami na obudowę blade wskazuję jedynie 

na produkt HPE. Zwracamy się z prośbą o zmianę  zapisu: Minimum 2 sloty PCI-Express x16 

(szybkość slotu).  

Na Minimum 2 sloty PCI-Express x8 (szybkość slotu). 

 

Odp.  135 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 136 - Dotyczy Rozdziału 9.2.1 Serwery blade 

Całość Ppkt. 6. Spełnia jedynie rozwiązanie firmy HPE. Prosimy o zmianę zapisu całego punktu na: 

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 20GbE lub minimum 4 interfejsy sieciowe 10GbE 

Odp. 136 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.1, punkt 6: 

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 20GbE lub minimum 4 interfejsy sieciowe 10GbE 

 

Pytanie 137 - Dotyczy Rozdziału 9.2.2 i 9.2.3 Serwery RACK typ A,B 

Zapisy o monitorowaniu utylizacji dysków twardych oraz interfejsów sieciowych wraz z innymi 

zapisami oraz integracją z oprogramowaniem wirtualizacyjnym, możliwość zarządzania maszynami 

wirtualnymi oraz hostami z jednej wspólnej konsoli oprogramowania producenta serwera  spełnia 

jedynie produkt HPE. Zwracamy się o wykreślenie monitorowania utylizacji dla dysków twardych 

oraz interfejsów sieciowych jak i wykreślenie zapisu o integracji z oprogramowaniem 

wirtualizacyjnym, możliwość zarządzania maszynami wirtualnymi oraz hostami z jednej wspólnej 

konsoli oprogramowania producenta serwera. 

 

Odp. 137 



 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.2, punkt 11 oraz 9.2.3, punkt 11: 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, 

wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli 

tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia 

zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, 

niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. 

Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie do zarządzania serwerem, pozwalające na: 

• Inwentaryzację sprzętu serwerowego, monitoring zdrowia - „health status” 

• zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE 

(bootowanie z sieci) 

• zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz 

aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania 

użytkowego 

• zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową 

personalizacją systemu 

• monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć i zasilania. 

 

Pytanie 138 - Dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy lit a) pkt 2 lit A oraz B 

Z zapisów wzoru umowy wynika że faktury będą wystawiane na podstawie raportów miesięcznych. 

Czy raport ma określać godziny świadczenia usług i jest to koszt zryczałtowany? 

 

Odp. 138 

Wynagrodzenie za okres faktycznego świadczenia usług utrzymania, będzie płatne częściami (w 

cyklach miesięcznych) na podstawie faktur wystawionych na podstawie zaakceptowanych raportów 

miesięcznych; Procedura raportowania oraz zakres informacyjny raportu miesięcznego został 

opisany w OPZ w rozdziale 15.2 Raportowanie usług utrzymania infrastruktury SIG. 

 

Pytanie 139 - Dotyczy § 6 wzoru umowy 

Zamawiający zadeklarował kary umowne na poziomie 0,25% za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary za każdy dzień opóźniania w dostawie 

do 0,15 %. Prośba podyktowana jest chęcią zaproponowania najniższej ceny za przedmiot umowy, 

co leży w interesie Zamawiającego, jednakże wysokie kary umowne zwiększają koszt ryzyko po 

stronie wykonawcy który powinien być ujęty w kalkulacji cenowej, tym samym podnosząc cenę 

oferowanego przedmiotu umowy. Prosimy również z w/w wymienionych przyczyn na obniżenie 

wartość kar odnośnie m.in.: 

a) ust. 1 pkt 2) - wysokości 0,1 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za dzień opóźnia w 

wykonaniu świadczeń wynikających z gwarancji - 

b) ust. 1 pkt 3) - za wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie w całości lub części od Umowy 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto 



 

c) ust. 1 pkt 4) - w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w OPZ lub 

treści Umowy - 0,1% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek 

d) naruszenia ust. 1 pkt 5) - opóźnienie w przystąpieniu do utrzymania - 0,25 % kwoty łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

 

Odp. 139 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie stawki procentowej stosowanej przy 

określeniu wysokości kar umownych, gdyż kara umowna ma mieć wymiar nie tylko 

odszkodowawczy ale również odstraszający i dyscyplinujący Wykonawcę. W razie gdyby kary 

umowne osiągnęły wymiar rażąco wygórowany Wykonawca będzie miał możliwość skorzystania z 

instytucji miarkowania kar umownych na podstawie art. 484 §2 kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 140 - Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wynagrodzenia? 

 

Odp. 140 

Zamawiający ograniczył górną granicę kar umownych. W tym celu w §6 ust. 3 wzoru umowy 

znajduje się drugie zdanie „(…) Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może 

przekroczyć kwoty łącznego wynagrodzenia brutto.” 

 

Pytanie 141 - Dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy 

Czy Zawijający wyraża zgodę na zmianę zapisu „ W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający 

przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 20 dni przed 

upływem terminu określonego w § 3 ust. 2" ? 

 

Odp. 141 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ.  

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie "W celu skorzystania z 

prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie 

krótszym niż 21 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 2" 

 

Pytanie 142 - Dotyczy § 8 ust. 9 i ust. 10 wzoru umowy 

Prosimy o doprecyzowanie definicji „Oprogramowanie standardowe". Zamawiający przewiduje 

modyfikowanie oprogramowania standardowego / licencji producentów danego oprogramowania 

dostarczonych przez Wykonawcę? 

 



 

Odp. 142 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ. 

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie "Warunki korzystania z 

oprogramowania standardowego w ramach przekazanej licencji Zmawiającemu przez Wykonawcę 

nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego producenta oprogramowania innym 

podmiotom." 

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 8 wykreślony zostaje ust. 10. 

 

Pytanie 143 - Dotyczy Rozdziału 7.16 Środowisko monitoringu 

punkt „Model systemu monitoringu SIG powinien być oparty na posiadanych i planowanych 

narzędziach, które pozwolą na spojrzenie zarówno globalne na całość zasobów, zwłaszcza 

priorytetowych" 

Czy przytoczony zapis, łącznie z rysunkiem „Schemat 1 Model logiczny rozwiązania - schemat" 

oznacza, iż Zamawiający dopuszcza wyłącznie zastosowanie narzędzi wymienionych w rozdziale 

(np. HP BSM, HP SM, Oracle BAM, Nagios), czy też akceptuje ich zastąpienie przez narzędzia 

bardziej efektywne i nowocześniejsze, realizujące funkcje wymienione w tabelach z wymaganiami 

względem poszczególnych obszarów (np. z punktu 9.11 dla oprogramowania ITSM)? 

 

Odp. 143 

Zamawiający akceptuje zastąpienie posiadanych narzędzi przez narzędzia bardziej efektywne i 

nowocześniejsze, realizujące funkcje wymienione w tabelach z wymaganiami względem 

poszczególnych obszarów (np. z punktu 9.11 dla oprogramowania ITSM). 

 

Pytanie 144 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

punkt ID 3: „Oprogramowanie musi umożliwiać utworzenie i jednoczesną pracę (konta nazwane) do 

100 techników oraz przechowywanie informacji do min. 15000 elementów konfiguracji w bazie 

konfiguracji z czego nim. 2500 elementów musi podlegać wykrywaniu przez moduł CMDB,". 

Czy powyższy wymóg należy rozumieć jako konieczność dostawy licencji pozwalającej na 

logowanie się do 100 użytkowników nazwanych oraz wykrywanie do 2500 elementów? W jaki 

sposób należy przełożyć wykrywanie 2500 elementów na inne metryki licencyjne - np. ilość 

serwerów (czy wykrywanie ma obejmować całą opisaną w dokumencie (punkt 7 ze strony 63) 

infrastrukturę + nowo zakupowane serwery, czy też jedynie ich część)? Jeśli część - to jaką? 

 

Odp. 144 

Powyższy wymóg należy rozumieć jako konieczność dostawy licencji pozwalającej na logowanie się 

do 100 użytkowników nazwanych oraz wykrywanie do 2500 elementów. Wykrywanie ma 



 

obejmować minimum 2500 elementów, w tej ilości przewidziano całą dostarczaną przez Wykonawcę 

infrastrukturę oraz całą posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę. 

 

Pytanie 145 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

punkt ID 11: „Oprogramowanie serwera musi pracować na systemie operacyjnym Microsoft 

Windows w wersji 32 lub 64 bitowej lub Linux Debian w wersji 32 bitowej oraz współpracować 

przynajmniej z jedną z baz danych: MySQL, Microsoft SQL lub POSTGRESQL" 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako platformy innej, komercyjnej i posiadającej wsparcie 

producenta platformy Linux - np. RedHat lub Suse? Zastosowanie komercyjnie niewspieranej 

platformy może w naszej ocenie skutkować późniejszymi problemami związanymi ze stabilnością 

platformy ITSM i rozwiązywaniem ewentualnych problemów z tym związanych. Ograniczenie takie 

wpływa również negatywnie na ilość systemów ITSM spełniających warunki postępowania, 

potencjalnie zwiększając koszty zakupu platformy. 

  

Odp. 145 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako platformy Linux – RedHat. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.11, punkt 11: 

Oprogramowanie serwera musi pracować na systemie operacyjnym Microsoft Windows w wersji 32 

lub 64 bitowej lub Linux Debian w wersji 32 bitowej lub 64 bitowej, lub Linux RedHat w wersji 32 

bitowej lub 64 bitowej  oraz współpracować przynajmniej z jedną z baz danych: MySQL, Microsoft 

SQL lub POSTGRESQL. 

 

Pytanie 146 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

„Wymagane funkcjonalności dla poszczególnych modułów wchodzących w skład oprogramowania", 

punkt ID 12: „Moduł zarządzania procesami umożliwia użytkownikom przeglądanie na stronie www 

statusu własnych zgłoszeń, dodawania komentarzy, podgląd i edycję danych użytkownika, 

prowadzenie projektów oraz przeglądania bazy wiedzy znanych problemów i ich rozwiązań," 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „prowadzenie projektów" z punktu widzenia użytkowników 

systemu. Jakiego rodzaju funkcjonalność powinna być dostarczona w ramach realizacji powyższego 

wymogu? 

 

Odp. 146 

Pod pojęciem „prowadzenie projektów" Zamawiający rozumie wewnątrz systemowe projektowanie 

zadań zbudowanych z wielu podzadań (task’ów) zgodnie z ITIL. 

 



 

Pytanie 147 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

„Wymagane funkcjonalności dla poszczególnych modułów wchodzących w skład oprogramowania", 

punkt ID 69: „Moduł zarządzania zgłoszeniami jest udostępniony w aplikacjach mobilnych na 

systemach Android, zarówno dla kont serwisantów jak i zgłaszających." 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanego, w pełni funkcjonalnego interfejsu 

obsługiwanego przez specjalizowaną, przeznaczoną dla urządzeń mobilnych stronę WWW systemu? 

Rozwiązanie takie jest bardziej elastyczne i nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów przy 

jednoczesnym zapewnieniu ekwiwalentnej funkcjonalności. 

 

Odp. 147 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dedykowanego, w pełni funkcjonalnego interfejsu 

obsługiwanego przez specjalizowaną, przeznaczoną dla urządzeń mobilnych stronę WWW. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 

 

Pytanie 148 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

„Wymagane funkcjonalności dla poszczególnych modułów wchodzących w skład oprogramowania", 

punkt ID 69: „Moduł zarządzania zgłoszeniami jest udostępniony w aplikacjach mobilnych na 

systemach Android, zarówno dla kont serwisantów jak i zgłaszających." 

Jaka jest ilość serwisantów, a jaka zgłaszających, którzy mają mieć dostęp poprzez aplikację 

mobilną? 

 

Odp. 148 

Zgodnie z wymaganiami OPZ: Oprogramowanie musi umożliwiać utworzenie i jednoczesną pracę 

(konta nazwane) do 100 techników. 

 

Pytanie 149 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

„Centralna baza konfiguracji CMDB wraz ze zintegrowanym wykrywaniem środowiska,, punkt ID 

10: „Moduł wykrywania zasobów powinien posiadać możliwość wprowadzania zasobów 

skanowanych po kodzie kreskowym" 

Jaki typ urządzenia i aplikacja ma być odpowiedzialna za czytanie kodów kreskowych? Czy ma to 

być aplikacja na Android wymieniona w punkcie ID 69 ze strony 143? 

 

Odp. 149 

Za czytanie kodów kreskowych ma być odpowiedzialny czytnik kodów kreskowych. 

 



 

Pytanie 150 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

„Centralna baza konfiguracji CMDB wraz ze zintegrowanym wykrywaniem środowiska" punkt ID 

16: „CMDB umożliwia zdefiniowanie wartości początkową elementu konfiguracji oraz mierzenie 

jego amortyzacji" oraz tabela ze strony 147 „Moduł zarządzania zakupami" punkt ID 3: „Moduł 

zarządzania zakupami umożliwia przydzielenie zamówienia do wybranego centrum kosztów (Cost 

Center) oraz konta księgi głównej w księgowości." 

Czy wymaganie to wiąże się koniecznością integracji systemu ITSM z systemem środków 

trwałych/systemem finansowym? 

 

Odp. 150 

Wymaganie to nie wiąże się koniecznością integracji systemu ITSM z systemem środków 

trwałych/systemem finansowym. 

 

Pytanie 151 - Dotyczy Rozdziału 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych 

„Narzędzie do monitorowania", punkt ID 2: „Oprogramowanie systemu monitorowania musi 

umożliwiać monitorowanie co najmniej: 1500 elementów (urządzeń sieciowych, serwerów 

fizycznych, serwerów wirtualnych, aplikacji, baz danych (za jeden element uznaje się rozwiązanie 

posiadające adres IP)" 

Systemy monitorowania dostępne na rynku posiadają różnorodne mechanizmy licencjonowania. Tak 

sformułowane wymaganie naszym zdaniem znacząco ogranicza możliwości wyboru platformy i nie 

pozwala na swobodny wybór najlepszego rozwiązania. Prosimy zatem o bardziej precyzyjne 

określenie zasobów podlegających monitorowaniu w podziale na ilość serwerów fizycznych 

niezwirtualizowanych, ilość serwerów logicznych, ilość wirtualizatorów, ilość urządzeń sieciowych. 

 

Odp. 151 

Wymagane informacje są zamieszczone w OPZ w rozdz. 7 i w rozdz. 9. 

 

Pytanie 152 - Dotyczy Rozdziału 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych 

„Narzędzie do monitorowania", punkt ID 21: „Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację w 

zakresie pozyskiwania parametrów dotyczących aplikacji dedykowanych:", podpunkt 10: 

„Podstawowe funkcjonalności i ich realizacja przez aplikacje rozumiane jako zestawienie aplikacji i 

realizowanych przez nie funkcjonalności w kontekście biznesowym." 

Co Zamawiający rozumie przez wymóg pozyskiwania parametrów w zakresie podstawowych 

funkcjonalności i ich realizacji? Jakiego rodzaju informacje należy pozyskać i w jaki sposób? Czy 

Zamawiający posiada repozytorium tego typu danych? 



 

  

Odp. 152 

Zamawiający informuje, że w zakresie aplikacji dedykowanych zamawiający posiada pełna 

dokumentacje funkcjonalną. Dokumentacja funkcjonalna opisuje m.in. zestaw funkcjonalności 

realizujących zaprojektowane usługi biznesowe dla poszczególnych aplikacji dedykowanych.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie 

dokumentacji funkcjonalnej poszczególnych aplikacji dedykowanych dokona adekwatnego wyboru 

kluczowych funkcjonalności biznesowych, które zostaną wspólnie skonfigurowane przy ustalonych 

parametrach dla poszczególnych aplikacji dedykowanych. 

 

Pytanie 153 - Dotyczy Rozdziału 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych 

„Narzędzie do monitorowania", punkt ID 21: „Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację w 

zakresie pozyskiwania parametrów dotyczących aplikacji dedykowanych:", punkt ID 21: 

„Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację w zakresie pozyskiwania parametrów dotyczących 

aplikacji dedykowanych:", podpunkt 11: „Zasoby sprzętowo - systemowe niezbędne do działania 

aplikacji rozumiane jako zestawienie niezbędnych zasobów sprzętowo-systemowych do działania 

aplikacji." 

Co Zamawiający rozumie przez wymóg pozyskiwania parametrów w zakresie niezbędnych 

parametrów sprzętowo-systemowych? W jaki sposób należy pobierać te informacje, czy 

Zamawiający posiada repozytorium tego typu danych? 

 

Odp. 153 

Zamawiający informuje, że w zakresie aplikacji dedykowanych zamawiający posiada pełna 

dokumentacje funkcjonalną. Dokumentacja funkcjonalna opisuje m.in. zestaw funkcjonalności 

realizujących zaprojektowane usługi biznesowe dla poszczególnych aplikacji dedykowanych.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że przez wymóg pozyskiwania parametrów w zakresie 

niezbędnych parametrów sprzętowo-systemowych, rozumie pozyskiwanie parametrów z zasobów 

infrastruktury wykorzystywanych do świadczenia usług przez aplikacje dedykowane. 

 

Pytanie 154 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

„Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Narzędzie do przechowywania, 

wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów", punkt ID 1: „oprogramowanie musi być uzupełnione 

programami klienckimi przeznaczonymi na aktualne wersje systemów operacyjnych z rodziny Linux 

i z rodziny Windows, które można konfigurować na okoliczność zbierania danych o stanie i 

zdarzeniach występujących w danym systemie operacyjnym". 



 

Czy taka aplikacja ma udostępniać graficzny interfejs użytkownika pozwalając właścicielowi stacji 

Windows/Linux na konfigurację i późniejszą rekonfigurację źródeł danych i sposobu ich 

przetwarzania w oparciu o lokalnie dostępny interfejs graficzny tejże aplikacji, czy też Zamawiający 

miał na myśli oprogramowanie zainstalowane na wskazanych maszynach i pozwalające po 

początkowym skonfigurowaniu na zbieranie wskazanych plików logów lecz nie oferujące 

dedykowanego GUI właścicielowi danej stacji? 

 

Odp. 154 

Aplikacja ma udostępniać graficzny interfejs użytkownika pozwalając właścicielowi stacji 

Windows/Linux na konfigurację i późniejszą rekonfigurację źródeł danych i sposobu ich 

przetwarzania w oparciu o lokalnie dostępny interfejs graficzny tejże aplikacji. 

 

Pytanie 155 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

„Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Narzędzie do przechowywania, 

wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów", punkt ID 1: „oprogramowanie musi być przygotowane 

na odbiór, indeksowanie i przetwarzanie nielimitowanej liczby zdarzeń w ramach wydajności 

pojedynczego serwera na którym pracuje" 

Co Zamawiający rozumie poprzez wymóg nielimitowanej ilości zdarzeń? Większość systemów tej 

klasy jest ograniczona przez ilość zakupionych licencji na przetwarzanie zdarzeń, czy zatem wymóg 

należy rozumieć jako brak wewnętrznych ograniczeń przy uwzględnieniu ograniczenia wynikającego 

z ilości zakupionych licencji? 

 

Odp. 155 

Wymóg należy rozumieć jako brak wewnętrznych ograniczeń przy uwzględnieniu ograniczenia 

wynikającego z ilości zakupionych licencji. 

 

Pytanie 156 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

„Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Narzędzie do przechowywania, 

wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów", punkt ID 1: „oprogramowanie musi być przygotowane 

na odbiór, indeksowanie i przetwarzanie nielimitowanej liczby zdarzeń w ramach wydajności 

pojedynczego serwera na którym pracuje" 

Jaka ilość logów będzie podlegała przetwarzaniu w cyklu dziennym, dla całego środowiska łącznie? 

 

Odp. 156 



 

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego, 

dotyczące Narzędzia do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów, zostały 

wyspecyfikowane w rozdziale 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i 

analizy logów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu rozwiązania 

pozwalającego na zcentralizowane zarządzanie logami.  

Zamawiający szacuje wydajność rozwiązania na poziomie 15.000 EPS (liczba zdarzeń na sekundę). 

 

Pytanie 157 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

„Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Narzędzie do przechowywania, 

wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów", punkt ID 3: „Oprogramowanie musi pozwalać na 

geolokalizację zdarzeń na bazie adresów IP oraz umożliwiać jej wizualizacje na mapie." 

Czy Zamawiający posiada bazę powiązań IP-Lokalizacja, czy też należy użyć lokalizatorów 

publicznie dostępnych poprzez Internet? 

 

Odp. 157 

Zamawiający nie posiada bazy powiązań IP-lokalizacja. Zamawiający dopuszcza użycie 

lokalizatorów publicznie dostępnych. 

 

Pytanie 158 - Dotyczy Rozdziału 9.13.2 System analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii 

Jaką maksymalną liczbę zdarzeń na sekundę (EPS) musi obsłużyć system oczekiwany przez 

Zamawiającego? Informacja ta jest niezbędna do wyszacowania odpowiedniej platformy sprzętowej 

i licencji w niniejszym postępowaniu. Nie ma platformy obsługującej nieograniczoną liczbę zdarzeń 

(EPS) 

 

Odp. 158 

Zamawiający szacuje wydajność rozwiązania na poziomie 15.000 EPS (liczba zdarzeń na sekundę). 

 

Pytanie 159 - Dotyczy Rozdziału 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów 

Prosimy o określenie liczby zdarzeń, które muszą zostać zaindeksowane i przetworzone przez 

zamawiane narzędzie w ramach wydajności pojedynczego serwera. Nie istnieje serwer, który może 

obsłużyć nieograniczoną liczbę zdarzeń. 

 

Odp. 159 



 

Zamawiający informuje, że wszystkie dane oraz parametry minimalne wymagane przez 

Zamawiającego, dotyczące Narzędzia do przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i analizy 

logów, zostały wyspecyfikowane w rozdziale 9.13.3 Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu 

rozwiązania pozwalającego na zcentralizowane zarządzanie logami.  

Zamawiający szacuje wydajność rozwiązania na poziomie 15.000 EPS (liczba zdarzeń na sekundę). 

 

Pytanie 160 - Dotyczy Rozdziału 14.2 Parametry dla realizowanych zadań i aktywności 

Wykonawcy 

14.2.1 „Wartości parametrów", punkty tabeli 2 i 5 

Czy czas obsługi incydentu (dla incydentów przynależnych Wykonawcy) jest jednoznaczny z 

gwarantowanym czasem naprawy/usunięcia awarii (tzw. fix time)? Innymi słowy, czy dla 

incydentów krytycznych oczekiwany gwarantowany czas usunięcia awarii to 2 godz. od momentu 

poprawnego zgłoszenia? 

 

Odp. 160 

Czas obsługi incydentu (dla incydentów przynależnych Wykonawcy) jest jednoznaczny z 

gwarantowanym czasem naprawy/usunięcia awarii (tzw. fix time). 

 

Pytanie 161 - Dotyczy Rozdziału 14.2 Parametry dla realizowanych zadań i aktywności 

Wykonawcy 

14.2.1 „Wartości parametrów", punkty tabeli 2 i 5 

Dla "Czas wyeskalowania incydentu (dla incydentów nie przynależnych Wykonawcy)" - kto i na 

podstawie jakich kryteriów definiuje czy zaistniały incydent jest przynależnym czy nie Wykonawcy? 

 

Odp. 161 

Przynależność incydentu jest definiowana na podstawie analizy incydentu przeprowadzonej przez 

Wykonawcę. 

 

Pytanie 162 - Dotyczy Rozdziału 9.1.1. Obudowa blade (klatka) 

Zamawiający określił w punkcie 1 wymóg maksymalnej wysokości 10U. Na rynku dostępne są 

rozwiązania blade z obudową w wysokości 12U, posiadające lepsze możliwości rozbudowy (do 32 

serwerów 2 procesorowych w ramach pojedynczej obudowy). Wpływa to znacząco na obniżenie 

kosztów rozbudowy infrastruktury w przyszłości (brak konieczności zakupu dodatkowej obudowy 

przy rozbudowie powyżej 16 serwerów). W związki z powyższym wnosimy o dopuszczenie 

rozwiązań blade z obudową o wysokości 12U. 



 

 

Odp. 162 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 163 - Dotyczy Rozdziału 9.1.1. Obudowa blade (klatka)  

W punkcie 3 Zamawiający określił wymagania związane z modułami Ethernet integrujący porty 

zarówno 40GE oraz 10 GE. Większość dostawców oferuje przełączniki 10GE oraz 40 GE w postaci 

osobnych modułów. W związki z powyższym wnosimy o dopuszczenie modułów z portami 40GE z 

możliwością zastosowania kabli typu „splitter” QSFP+ do 4xSFP+. Rozwiązanie takie pozwoli 

znacząco obniżyć koszty nie ograniczając jednocześnie dostawców. 

 

Odp. 163 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 3: 

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN dla pojedynczej obudowy. 

Minimum dwa przełączniki  LAN. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w 

infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z 

zachowaniem redundancji połączeń.  

Każdy z modułów musi posiadać minimum 16 wewnętrznych portów 20Gb lub minimum 32 

wewnętrzne porty 10Gb do serwerów (sumaryczne pasmo portów wewnętrznych pojedynczego 

modułu LAN do serwerów, musi wynosić minimum 320Gb). 

Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne: 

• Minimum 4 porty 40Gb 

• Minimum 4 portów 10Gb  

Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 40Gb oraz porty 10Gb, nie dopuszcza się 

samych portów 40Gb) musi wynosić minimum 200Gb dla pojedynczego modułu LAN. 

Dostarczone moduły należy obsadzić odpowiednimi do prędkości portów wkładkami. 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty (wewnętrzne oraz zewnętrzne) każdego modułu LAN (niezależnie 

od minimalnej wymaganej ilości portów) muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego 

bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub dodatkowych licencji. Należy dostarczyć 

wszystkie niezbędne licencje do aktywacji wszystkich portów urządzeń. 

 

Pytanie 164 - Dotyczy Rozdziału 9.2.2. Serwery RACK typ A 

Zamawiający określił dla procesorów maks 6 rdzeniowych wynik min 1250 w testach 

SPECint_rate2016. Na stronie www.spec.org nie są dostępne serwery, które z 2 procesorami maks. 

6 rdzeni osiągają taki rezultat. W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymaganego wyniku na 

minimum 730 punktów w testach SPECint_rate2006 dla konfiguracji 2 procesorowej. 

http://www.spec.org/


 

Odp. 164 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 165 - Dotyczy Rozdziału 9.2.3 Serwery RACK typ B – 4 szt. 

Zamawiający określił dla 1 procesora maksymalnie 6 rdzeniowego wynik min. 625 w testach 

SPECint_rat2006. Na stronie www.spec.org nie są dostępne serwery, które z 1 procesorem 

maksimum 6 rdzeni osiągają taki rezultat. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie 

wyników dla testów z 2 procesorami maksimum 6 rdzeni. 

 

Odp. 165 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 166 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B, 

9.3.3 macierz blokowa typ C 

W pkt. 3 Zamawiający określił wymóg minimum 1024 GB Cache, w pkt. 34 więcej niż 1024 GB 

cache, natomiast w pkt. 46, 256GB cache z możliwością rozbudowy do co najmniej 1024GB brutto. 

Prosimy o sprecyzowanie jaką wartość pamięci cache Zamawiający miał na uwadze. 

 

Odp. 166 

Punkt 46 odnosi się do rozwiązania wirtualizacyjnego (dla pojedynczej lokalizacji) dla macierzy 

blokowej. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.3.1.1, punkt 34, rozdz. 9.3.2.1, punkt 34, rozdz. 9.3.3.1, punkt 34: 

Oferowana macierz ma nie mniej niż 1024GB pamięci cache. 

 

Pytanie 167 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B, 

9.3.3 macierz blokowa typ C 

W pkt. 41 Zamawiający wymaga dla rozwiązania separowanego geograficznie zachowania pełnej 

funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz spójności danych bez zastosowania arbitra. Według najlepszej 

wiedzy, większość rozwiązań dostępnych na rynku z funkcjonalnością separowania geograficznego 

wymusza wykorzystanie dodatkowego arbitra, co pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów 

związanych z bezpieczeństwem danych oraz maksymalnymi czasami opóźnień pomiędzy 

lokalizacjami. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie rozwiązania funkcjonalności 

separowania geograficznego z wykorzystaniem arbitra.  

 

http://www.spec.org/


 

Odp. 167 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania funkcjonalności separowania geograficznego z 

wykorzystaniem arbitra. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 168 - Dotyczy Rozdziału 7.1 Infrastruktura sprzętowa  

Jaka jest pełna liczba maszyn wirtualnych z podziałem na środowiska przetwarzania, które musza 

zostać objęte systemem monitorowania? 

 

Odp. 168 

Systemem monitorowania mają być objęte nie tylko już istniejące maszyny wirtualne (których ilość 

została podana w rozdz. 7.9 – ok. 870 maszyn wirtualnych (sumarycznie środowiska produkcyjne i 

testowe)), ale również maszyny wirtualne które zostaną utworzone w ramach prowadzonych przez 

Zamawiającego projektów. 

 

Pytanie 169 - Dotyczy Rozdziału 7.16 Środowisko Monitoringu 

Czy zamawiający posiada aktywne wsparcie producenta na wszystkie wymienione w rozdziale 

narzędzia HP (HPE) do monitorowania i zarządzania infrastrukturą? 

 

Odp. 169 

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli w rozdz. 7.2 – Zamawiający nie posiada aktywnego 

wsparcia producenta na wszystkie wymienione w rozdziale narzędzia HP (HPE) do monitorowania i 

zarządzania infrastrukturą. 

 

Pytanie 170 - Dotyczy Rozdziału 7.16 Środowisko Monitoringu 

Czy narzędzie HP SiteScope wykorzystywane jest wyłącznie do monitorowania infrastruktury 

systemu HP BSM? 

 

Odp. 170 

Narzędzie HP SiteScope nie jest wykorzystywane wyłącznie do monitorowania infrastruktury 

systemu HP BSM. 

 

Pytanie 171 - Dotyczy Rozdziału 7.16 Środowisko Monitoringu 



 

Prosimy o udostępnienie zestawienia aktualnie posiadanych licencji na narzędzia HP BSM, HP BPM, 

HP RUM, HP NNM, HP OMW wraz z agentami monitorowania, HP SiteScope.  

 

Odp. 171 

 

Nazwa Ilość 

HP Cnct Base Connectors SW E-LTU 1 

HP Connect-It 9.20 SW E-Media 1 

HP Cnct Database Usr SW E-LTU 25 

HP Cnct Email Usr SW E-LTU 25 

HP Cnct LDAP Usr SW E-LTU 25 

HP Cnct Web Service Usr SW E-LTU 25 

HP SM 9.20 Pol SW E-Media 1 

HP SiteScope 11.00 English SW E-Media 1 

HP SiS OS Solution Templates SW E-LTU 1 

HP UCMDB Free Entitlement SW E-LTU 1 

HP SM Starter Suite Nmd Usr SW E-LTU 1 

HP Ops SPI for Virt SW E-LTU 8 

HP Operations OS Inst Adv SW E-LTU 39 

HP BAC BPM Txn Unl Loc SW E-LTU 3 

HP BAC SLM f/BPM Txn Unl Loc SW E-LTU 3 

HP BAC RUM f/Apps Advanced SW E-LTU 1 

HP SiteScope 1-50 Pt SW E-LTU 50 

HP BAC SAM Upg/EMS 51-500Pt SW E-LTU 350 

HP BAC-SLM f/SAM 51-500Pt SW E-LTU 350 

HP Ops Mgr Windows Basic Suite SW E-LTU 1 

HP BSM 9.00 English SW E-Media 1 

HP Ops/Prf Mgr Win 9.0 Eng. SW E-Media 1 

HP OMi Evt Mgmt Foundation E-LTU 1 

HP OMi Topology Correlation E-LTU 1 



 

HP BAC BPM Txn Sin Loc SW E-LTU 150 

HP BAC SLM f/BPM Txn Sin Loc SW E-LTU 150 

HP SW Enterprise Basic 3yr Support 1 

HP Ops/Prf Mgr Win 8.10 Eng. SW E-Media 1 

HP SiteScope 11.10 English SW E-Media 1 

HP Up NNMi to Adv 50+/50 SW E-LTU 1 

HP Operations OS Inst Adv SW E-LTU 220 

HP SiteScope 51-500 Pt SW E-LTU 200 

HP BAC SAM Upg/EMS 2K-50K Pt SW E-LTU 3500 

HP BAC-SLM f/SAM 2K-50K Pt SW E-LTU 3500 

HP NNMi+Perf Metrics 50+/50 SW E-LTU 1 

HP BSM 9.10 English SW E-Media 1 

HP SiteScope 501-2000 Pt SW E-LTU 501 

 

Pytanie 172 

Jaka jest planowana liczba maszyn wirtualnych, które zostaną uruchomione na dostarczonej 

infrastrukturze sprzętowej? Prosimy o potwierdzenie ilości 1500, która została podana w kontekście 

systemu uCMDB 

 

Odp. 172 

Zamawiający informuje, że na planowaną liczbę maszyn wirtualnych, które zostaną uruchomione na 

dostarczonej infrastrukturze sprzętowej składają się obecnie utrzymywane maszyny wirtualne oraz 

nowe maszyny, utworzone na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego projektów w tym 

projektów współfinansowanych ze środków Unijnych. 

Ilość 1500, która została podana w kontekście systemu uCMDB, odnosi się do wymagań dla systemu 

uCMDB. 

 

Pytanie 173 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

II.5 – Oprogramowanie ITSM: „CMDB umożliwia przechowywanie informacji pomiędzy 

incydentami, problemami oraz zmianami, a jednostkami konfiguracji,” – proszę o wyjaśnienie 

wymagania. System CMDB nie służy do przechowywania informacji o incydentach, problemach, 

zmianach.  

 



 

Odp. 173 

Wymaganie: „CMDB umożliwia przechowywanie informacji pomiędzy incydentami, problemami 

oraz zmianami, a jednostkami konfiguracji,” oznacza skorelowanie wybranego elementu konfiguracji 

z incydentami, problemami, zmianami, które go dotyczą. 

 

Pytanie 174 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

II.18 Oprogramowanie ITSM: Czy zamawiający udostępni zestawienie licencji przypisanych do 

użytkownika w celu zaimportowania informacji o licencjach i przypisanych użytkownikach do 

CMDB?  

 

Odp. 174 

Zamawiający udostępni zestawienie licencji przypisanych do użytkownika w celu zaimportowania 

informacji o licencjach i przypisanych użytkownikach do CMDB, po podpisaniu Umowy. 

 

Pytanie 175 

Czy Zamawiający udostępni licencje na systemu operacyjne i bazy danych dla systemu 

monitorowania oraz innych systemów wspierających, o których mowa w SOPZ (np.. modułów 

systemu ITSM)? – pytanie dotyczy zarówno środowisk produkcyjnych i testowych  

 

Odp. 175 

Zamawiający udostępni licencje na systemu operacyjne i bazy danych, na potrzeby instalacji, dla 

systemu monitorowania oraz innych systemów wspierających, o których mowa w SOPZ (np.. 

modułów systemu ITSM), zarówno środowisk produkcyjnych i testowych. 

 

Pytanie 176 

Czy Zamawiający udostępni infrastrukturę dla systemu monitorowania oraz innych systemów 

wspierających, o których mowa w SOPZ (np.. modułów systemu ITSM)? – pytanie dotyczy zarówno 

środowisk produkcyjnych i testowych 

 

Odp. 176 

Zamawiający udostępni infrastrukturę, na potrzeby instalacji, dla systemu monitorowania oraz innych 

systemów wspierających, o których mowa w SOPZ (np.. modułów systemu ITSM), zarówno 

środowisk produkcyjnych i testowych. 

 

Pytanie 177 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 



 

II.6 – Oprogramowanie ITSM: Jaka jest przewidywana liczba plików CSV/XML, z których 

informacje będą importowane cyklicznie?  

 

Odp. 177 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące narzędzi ITSM  zostały uwzględnione w 

rozdz. 9.11 Oprogramowanie ITSM 

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji narzędzi ITSM Zamawiający przekaże po zawarciu 

umowy.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że szczegóły wymagań zostaną ustalone na etapie 

przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

 

Pytanie 178 - Dotyczy Rozdziału 9.13 Narzędzia wspierające 

Jaka jest liczba aktualnie monitorowanych procesów biznesowych przy wykorzystaniu techniki 

monitorowania syntetycznego ? Wykonawca ma tu na myśli wykorzystanie systemu HP BPM – jaka 

jest ilość transakcji realizowanych w ramach monitorowania wspomnianych procesów biznesowych 

? 

 

Odp. 178 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące obecnych systemów monitorowania 

zostały uwzględnione w rozdz. 7.16 Środowisko monitoringu. 

Szczegółowe informacje dotyczące środowiska monitorowania Zamawiający przekaże po zawarciu 

umowy. 

 

Pytanie 179 - Dotyczy Rozdziału 9.13 Narzędzia wspierające 

Jaką ilość procesów biznesowych Zamawiający planuje objąć monitorowaniem syntetycznym ? 

Wykonawca ma tu na myśli wykorzystanie systemu HP BPM - jaką liczbę transakcji planuje 

Zamawiający monitorować w ramach monitorowanych wspomnianych procesów biznesowych ? 

 

Odp. 179 

Szczegóły wymagań zostaną ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

 

Pytanie 180 - Dotyczy Rozdziału 9.13 Narzędzia wspierające 

Jaka jest liczba aktualnie wykorzystywanych sond do monitorowania transakcji użytkowników 

rzeczywistych w monitorowanych systemach - Wykonawca ma tu na myśli wykorzystanie 

oprogramowania HP RUM. 



 

 

Odp. 180 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące obecnych systemów monitorowania 

zostały uwzględnione w rozdz. 7.16 Środowisko monitoringu. 

Szczegółowe informacje dotyczące środowiska monitorowania Zamawiający przekaże po zawarciu 

umowy. 

 

Pytanie 181 - Dotyczy Rozdziału 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych 

Proszę o wyjaśnienie wymagania. Czy przez pojęcie tworzenia dokumentacji należy rozumieć 

przechowywanie dokumentacji? Jeżeli nie - jaki jest zakres wytwarzanej dokumentacji ? 

 

Odp. 181 

Zmiana w OPZ rozdz.. 9.13.1, punkt 9: 

Usunięte wymaganie nr 9. 

 

Pytanie 182 - Dotyczy Rozdziału 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych 

Proszę o wyjaśnienie wymagania. Czy przez pojęcie "węzła" należy rozumieć kolejny system 

monitorowany?  

 

Odp. 182 

Przez pojęcie "węzła" należy rozumieć kolejną instancję narzędzia do monitorowania. 

 

Pytanie 183 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

Proszę o potwierdzenie, że liczba wykrywanych 2500 elementów zawiera wszystkie serwery 

fizyczne, wirtualne oraz stacje robocze. 

 

Odp. 183 

Liczba wykrywanych 2500 elementów zawiera wszystkie serwery fizyczne i wirtualne. 

 

Pytanie 184 - Dotyczy Rozdziału 4 Opis organizacji zamówienia 



 

Zamawiający pisze o realizacji prac w siedzibie CODGIK, czy Zamawiający przewiduje dostęp VPN 

dla pracowników Dostawcy ? 

 

Odp. 184 

Zamawiający przewiduje dostęp VPN dla pracowników Wykonawcy. 

 

Pytanie 185 - Dotyczy Rozdziału 4 Opis organizacji zamówienia 

Jaki system wykorzystywany jest do rejestracji i ewaluacji zgłoszeń? 

 

Odp. 185 

Obecnie do rejestracji i ewaluacji zgłoszeń wykorzystywany jest system HP Service Manager. 

 

Pytanie 186 - Dotyczy Rozdziału 12.2 Zarządzanie Incydentami 

pkt 4 - jak na dzień dzisiejszy przebiegają procedury eskalacji? Czy w tym celu wykorzystywany jest 

HP SM? Czy są wykorzystywane inne narzędzia? 

 

Odp. 186 

Obecnie na potrzeby procedur eskalacji wykorzystywane jest narzędzie HP SM. 

 

Pytanie 187 - Dotyczy Rozdziału 12.2 Zarządzanie Incydentami 

Tabela dokumentacji - Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania raportów z utrzymania. Jak 

to zadanie jest obecnie realizowane ? Czy jest to raport automatyczny (w jakim narzędziu?) czy 

ręcznie generowane zestawienie ? 

 

Odp. 187 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia.  

 

Pytanie 188 - Dotyczy Rozdziału 12.2 Zarządzanie Incydentami 

pkt 1 - Czy w procesie zarządzania problemem wykorzystywany jest HP SM? Czy są 

wykorzystywane inne narzędzia?  



 

 

Odp. 188 

Zamawiający informuje, że obecnie w procesie zarządzania problemem wykorzystywane jest 

narzędzie HP SM. 

 

Pytanie 189 - Dotyczy Rozdziału 12.3 Zarządzanie Problemami 

pkt 4. root-cause - jak obecnie realizowany jest ten punkt procesu ? Gdzie aktualnie przeprowadzana 

jest analiza root-cause ? 

 

Odp. 189 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 

Pytanie 190 - Dotyczy Rozdziału 12.3 Zarządzanie Problemami 

pkt 11 - repozytorium problemów - gdzie obecnie znajduje się takie repozytorium ? Jak często jest 

aktualizowane ?  

 

Odp. 190 

Zamawiający informuje, że repozytorium problemów obecnie znajduje się w narzędziu HP SM. 

 

Pytanie 191 - Dotyczy Rozdziału 12.3 Zarządzanie Problemami 

Tabela dokumentacji - Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania raportów z utrzymania. Jak 

to zadanie jest obecnie realizowane ? Czy jest to raport automatyczny (w jakim narzędziu?) czy 

ręcznie generowane zestawienie ? 

 

Odp. 191 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 192 - Dotyczy Rozdziału 12.4.1 Zarządzanie poziomem Usług 

pkt 2 



 

raportowanie parametrów poziomu usług. Które z posiadanych przez Zamawiającego narzędzi jest 

obecnie wykorzystywane do celów monitorowania parametrów SLA ? W jaki sposób obecnie 

Zamawiający pozyskuje/buduje raporty dot. Poziomu usług ? 

 

Odp. 192 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 193 - Dotyczy Rozdziału 12.4.1 Zarządzanie poziomem Usług 

Tabela dokumentacji 

Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania raportów z utrzymania. Jak to zadanie jest obecnie 

realizowane ? Czy jest to raport automatyczny (w jakim narzędziu?) czy ręcznie generowane 

zestawienie ? 

 

Odp. 193 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 194 - Dotyczy Rozdziału 12.4.2 Zarządzanie katalogiem usług 

Czy zarządzanie katalogiem usług odbywa się z poziomu HP SM oraz HP BSM? Czy w tym celu są 

wykorzystywane inne narzędzia? 

 

Odp. 194 

Zamawiający informuje, że zarządzanie katalogiem usług odbywa się z poziomu rozwiązania HP SM. 

 

Pytanie 195 - Dotyczy Rozdziału 12.4.2 Zarządzanie katalogiem usług  

Tabela dokumentacji 

Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania raportów z utrzymania. Jak to zadanie jest obecnie 

realizowane ? Czy jest to raport automatyczny (w jakim narzędziu?) czy ręcznie generowane 

zestawienie ? 

 



 

Odp. 195 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 196 - Dotyczy Rozdziału 12.4.3 Zarządzanie dostępnością i pojemnością zasobów 

Jedną z wymagany aktywności w ramach tego procesu jest monitorowanie ryzyk. W jaki sposób 

Zamawiający obecnie realizuje ten element procesu ? Czy wykorzystywane jest do tego celu 

jakiekolwiek narzędzie ? Jakie ? 

 

Odp. 196 

Zamawiający informuje, że do monitorowania ryzyk Zamawiający wykorzystuje standardowe 

narzędzia służące do pracy biurowej (EXCEL). 

 

Pytanie 197 - Dotyczy Rozdziału 12.4.3 Zarządzanie dostępnością i pojemnością zasobów 

Tabela dokumentacji 

Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania raportów z utrzymania. Jak to zadanie jest obecnie 

realizowane ? Czy jest to raport automatyczny (w jakim narzędziu?) czy ręcznie generowane 

zestawienie ? 

 

Odp. 197 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 198 - Dotyczy Rozdziału 12.4.3 Zarządzanie dostępnością i pojemnością zasobów 

Tabela dokumentacji 

w punktach 3-7 tabeli Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania dokumentów związanych z 

obsługą tego procesu. W jaki sposób te raporty są obecnie przygotowywane ? W jaki sposób (przy 

użyciu jakich narzędzi) przygotowywane jest np. zestawienie trendów zmian dla parametrów 

dostępności/wydajności ? 

 

Odp. 198 



 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 199 - Dotyczy Rozdziału 12.4.4 Zarządzanie zmianami w usługach 

Tabela dokumentacji 

Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania raportów z utrzymania. Jak to zadanie jest obecnie 

realizowane ? Czy jest to raport automatyczny (w jakim narzędziu?) czy ręcznie generowane 

zestawienie ? 

 

Odp. 199 

Zamawiający informuje, że obecnie Raport jest przygotowywany ręcznie w oparciu o narzędzia 

dostarczające dane do raportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby pozyskania 

danych do Raportu udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane narzędzia oraz narzędzia, które 

zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 200 - Dotyczy Rozdziału 12.4.4 Zarządzanie zmianami w usługach 

Czy w procesie zarządzania konfiguracją wykorzystywany jest system HP uCMDB? Jeżeli nie to jaki 

system realizuje funkcje CMDB? Czy w środowisku Zamawiającego obecnie realizowany jest proces 

wykrywania elementów konfiguracji (discovery)? Jeżeli tak to jakie narzędzia zostały zastosowane? 

 

Odp. 200 

Zamawiający informuje, że w procesie zarządzania konfiguracją wykorzystywany jest system HP 

uCMDB. W środowisku Zamawiającego obecnie nie jest realizowany proces wykrywania elementów 

konfiguracji (discovery). 

 

Pytanie 201 - Dotyczy Rozdziału 12.4.9. Zarządzanie dostawcami 

W jaki sposób Zamawiający obecnie realizuje ten proces ? Przy wykorzystaniu jakich narzędzi ?  

 

Odp. 201 

Zamawiający informuje, że do zarządzania dostawcami Zamawiający wykorzystuje standardowe 

narzędzia służące do pracy biurowej (EXCEL). 

 

Pytanie 202 - Dotyczy Rozdziału 12.4.10 Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami 



 

W jaki sposób Zamawiający obecnie realizuje ten proces ? Przy wykorzystaniu jakich narzędzi ? 

 

Odp. 202 

Zamawiający, do realizacji procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami wspiera się rozwiązaniami 

JIRA i CONFLUENCE. Dostęp do ww. systemów oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji 

procesu Zamawiający przekaże po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 203 - Dotyczy Rozdziału 12.4.11 Koordynacja projektowania 

W jaki sposób Zamawiający obecnie realizuje ten proces ? Przy wykorzystaniu jakich narzędzi ?  

 

Odp. 203 

Zamawiający, do realizacji procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami wspiera się rozwiązaniami 

JIRA i CONFLUENCE. Dostęp do ww. systemów oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji 

procesu Zamawiający przekaże po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 204 - Dotyczy Rozdziału 12.4.12 Zarządzanie wiedzą 

W jaki sposób Zamawiający obecnie realizuje ten proces ? Przy wykorzystaniu jakich narzędzi ? 

 

Odp. 204 

Zamawiający, do realizacji procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami wspiera się rozwiązaniami 

JIRA i CONFLUENCE. Dostęp do ww. systemów oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji 

procesu Zamawiający przekaże po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 205 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B, 

9.3.3 macierz blokowa typ C 

punkty tabeli: 3, 34, 46: Zamawiający specyfikuje trzy sprzeczne punkty dotyczące pamięci cache 

dostępnej dla wolumenu macierzy. Czy Zamawiający zatem dopuści rozwiązanie wyposażone w 

512GB pamięci cache? Umożliwi to zaoferowanie macierzy IBM Storwize V7000 i usunie wadę 

prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego producenta – 

firmy EMC. Dodatkowo zwracamy uwagę, że współczesne rozwiązania dyskowe znacznie różnią się 

od siebie w swojej architekturze. Zdarza się, że pamięć podręczna w niektórych podsystemach 

dyskowych jest w 90% wykorzystywana pod obsługę informacji kontrolnych przez co przestrzeń 

przeznaczona na obsługę danych jest znikoma. W konsekwencji wydajność takiego podsystemu jest 

mocno zdegradowana. 

Biorąc pod uwagę powyższy komentarz proponujemy korzystną i jednoznaczną dla Zamawiającego 

modyfikację zapisu (dot. Macierz Blokowa typ A, B i C, punkty tabeli: 3, 34, 46) tj: „Macierz musi 



 

posiadać pamięć podręczną o minimum 512 GB z czego 460 GB. pojemności użytkowej dla danych 

z przydziałem tych zasobów dla zapisu lub odczytu. Informacje kontrolne nie mogą zajmować wyżej 

zdefiniowanej pojemności pamięci podręcznej.”. 

 

Odp. 205 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania wyposażonego w 512GB pamięci cache. 

Punkt 46 odnosi się do rozwiązania wirtualizacyjnego (dla pojedynczej lokalizacji) dla macierzy 

blokowej. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.3.1.1, punkt 34, rozdz. 9.3.2.1, punkt 34, rozdz. 9.3.3.1, punkt 34: 

Oferowana macierz ma nie mniej niż 1024GB pamięci cache. 

  

Pytanie 206 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A 

pkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza realizację zapisu i odczytu dostępnych dla wszystkich 

wolumenów macierzy przy pomocy pamięci Cache o pojemności 128 GB w danym momencie? 

Umożliwi to zaoferowanie macierzy IBM Storwize V7000 i usunie wadę prawną postępowania 

polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego producenta – firmy EMC. 

 

Odp. 206 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zapisu i odczytu dostępnych dla wszystkich wolumenów 

macierzy przy pomocy pamięci Cache o pojemności 128 GB w danym momencie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 207 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A 

Pkt 45 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie prezentujące każdy wirtualny wolumen 

logiczny do serwerów poprzez 2 kontrolery jednocześnie? W związku tym, że większość dostępnych 

na rynku aplikacji korzysta z maksymalnie czterech ścieżek dostępu do wolumenu logicznego, 

powyższą konfiguracją w pełni spełnia to wymaganie zapewniając właśnie cztery ścieżki dostępu. 

Warto dodać, że usunie to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do 

rozwiązań jednego producenta – firmy EMC. 

 

Odp. 207 

Zamawiający  wymaga aby każdy wirtualny wolumen logiczny był prezentowany poprzez wszystkie 

kontrolery oferowanego rozwiązania jednocześnie, także po rozbudowie do maksymalnej liczby 

kontrolerów. 



 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 208 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania które zapewnia 

dostęp do danych w przypadku awarii maksymalnie dwóch dowolnych półek? W rozwiązaniach 

wysokiej klasy awaria trzech półek zdarza się niezwykle rzadko. Warto dodać, że usunie to wadę 

prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego producenta – 

firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 208 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rozwiązania które zapewnia dostęp do danych w 

przypadku awarii maksymalnie dwóch dowolnych półek. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 209 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dysków 800 GB SSD? Usunie 

to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego 

producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 209 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dysków 800 GB SSD. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 210 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dysków o maksymalnie 16 

kontrolerach realizujących dostęp do plików danych? Usunie to wadę prawną postępowania 

polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego producenta – firmy EMC i umożliwi 

zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 210 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dysków o maksymalnie 16 kontrolerach realizujących 

dostęp do plików danych. 



 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 211 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 4 tabeli: Czy Zamawiający mógłby sprecyzować o jakiego typu kontrolerach mowa 

w tym punkcie? 

 

Odp. 211 

W punkcie 4 tabeli mowa jest o możliwościach rozbudowy całości rozwiązania o kontrolery, takie 

jak w punkcie 3 tabeli. 

 

Pytanie 212 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dysków 800 GB SSD? Usunie 

to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego 

producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 212 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dysków 800 GB SSD 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

  

Pytanie 213 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie wymagania dotyczącego 

multichannel? Usunie to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do 

rozwiązań jednego producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum 

Scale. 

 

Odp. 213 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.4.1, punkt 14, rozdz. 9.4.2, punkt 17, rozdz. 9.4.3, punkt 14: 

Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla SMB multi-channel pozwalając na korzystanie z kilku 

kanałów komunikacji dla zwiększenia przepustowości, tolerancje awarii jednego z połączeń I 

automatycznego wychwycenia tego typu awarii. 

 



 

Pytanie 214 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania nie 

posiadającego NDMP? Usunie to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu 

konkurencji do rozwiązań jednego producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania 

IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 214 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rozwiązania nie posiadającego NDMP. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 215 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zewnętrzny mechanizmu 

load-balancera? Usunie to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do 

rozwiązań jednego producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum 

Scale. Należy zauważyć, że w pkt 40 tabeli Zamawiający dopuszcza realizację replikacji poprzez 

oprogramowanie zewnętrzne, podczas gdy na rynku istnieją rozwiązania które mają tę cechę 

wbudowaną i nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. W przypadku, gdy zamawiający 

dopuszcza realizację replikacji poprzez dedykowane, zewnętrzne oprogramowanie, oferent wnosi o 

dopuszczenie również realizacji load-balancingu poprzez zewnętrzne urządzenia lub 

oprogramowanie. 

 

Odp. 215 

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania zewnętrznego mechanizmu load-balancera. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.  

 

Pytanie 216 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opierające się na zewnętrznym 

load-balancingu, które będzie wykorzystywało równomiernie wszystkie nody klastra? Usunie to 

wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego 

producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 216 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opierającego się na zewnętrznym load-balancingu. 



 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 217 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 22 tabeli: W związku z zapotrzebowaniem na tak duże repozytorium danych oraz 

planowanym dużym przyrostem danych ograniczanie mechanizmu replikacji tylko i wyłącznie do 

trybu asynchronicznego może być dla Zamawiającego niewystarczające. Przy tak dużych projektach 

zawsze pojawiają dane wymagające zabezpieczenia danych za pomocą replikacji synchronicznej. 

Dane te zawsze w obydwu centrach danych są spójne. Większość dostępnych rozwiązań NAS klasy 

Enterprise posiada wbudowane mechanizmy replikacji synchronicznej. Biorąc pod uwagę powyższy 

komentarz proponujemy korzystną dla Zamawiającego modyfikację w p. 9.4.22 na ‘Rozwiązanie 

pamięci dyskowej musi posiadać funkcjonalność replikacji synchronicznej i asynchronicznej 

danych.” 

 

Odp. 217 

Zmiana w OPZ rozdz.. 9.4.1, punkt 22: 

Rozwiązanie pamięci dyskowej musi posiadać funkcjonalność replikacji synchronicznej lub 

asynchronicznej danych. 

 

Pytanie 218 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie mechanizmu kompresji 

zamiast mechanizmu deduplikacji? Usunie to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu 

konkurencji do rozwiązań jednego producenta – firmy EMC i umożliwi zaoferowanie rozwiązania 

IBM Spectrum Scale. 

 

Odp. 218 

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania mechanizmu kompresji zamiast mechanizmu 

deduplikacji. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 219 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 35 tabeli: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie rozwiązania posiadającego 

mirroring dla określonych plików? Usunie to wadę prawną postępowania polegającą na ograniczeniu 

konkurencji do rozwiązań jednego producenta – firmy EMC 

 



 

Odp. 219 

Zamawiający wymaga rozwiązania oferującego mirroring określonych katalogów i plików. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 220 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 35 tabeli: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie rozwiązania oferującego 

zabezpieczenia chroniące je przed utratą jednej dowolnej półki dyskowej? 

 

Odp. 220 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 221 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 35 tabeli: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie rozwiązania oferującego 

zabezpieczenia chroniące je przed utratą dwóch dowolnych półek dyskowych? Usunie to wadę 

prawną postępowania polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego producenta – 

firmy EMC. 

 

Odp. 221 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 222 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 40 tabeli: – Czy Zamawiający mógłby podać limity sesji jakich oczekuje? Warto 

dodać, że na rynku nie istnieją rozwiązania bez limitów. 

 

Odp. 222 

W punkcie 40 tabeli Zamawiający oczekuje dostawy rozwiązania, które nie ma ograniczeń na ilość 

klientów, np. licencyjnych. 

 

Pytanie 223 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 



 

dotyczące punktu 41 tabeli: – Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie rozwiązania oferującego 

zabezpieczenia zapewniające dostęp do danych znajdujących się na dyskach w przypadku awarii 

jednej półki dyskowej? 

 

Odp. 223 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 224 - Dotyczy Rozdziału 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, 

9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C 

dotyczące punktu 41 tabeli: – Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie rozwiązania oferującego 

zabezpieczenia zapewniające dostęp do danych znajdujących się na dyskach w przypadku awarii 

dwóch półek dyskowych jednocześnie? Warto dodać, że usunie to wadę prawną postępowania 

polegającą na ograniczeniu konkurencji do rozwiązań jednego producenta – firmy EMC 

 

Odp. 224 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 225 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B 

pozycja 3 oraz 34. Obecnie produkowanie macierze posiadają różne mechanizmy obsługi i 

optymalizacji pamięci cache. Niektóry producenci w pamięci cache kontrolerów przechowują 

zdublowane jedynie dane przeznaczone do zapisu na dyski, Czy w związku z tym faktem 

Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym macierz ma 512 GB cache i mirror jedynie danych które 

mają być zapisywane na dyskach macierzy. Dane do odczytu nie są mirrorowane w pamięci cache. 

 

Odp. 225 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania w którym macierz ma 512 GB cache i mirror jedynie danych 

które mają być zapisywane na dyskach macierzy. Dane do odczytu nie są mirrorowane w pamięci 

cache. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 226 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A 

pozycja 3. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający  rozumie przez funkcjonalność włączenia lub 

wyłączenia buforowania on-line. 

 

Odp. 226 



 

Przez funkcjonalność włączenia lub wyłączenia buforowania on-line Zamawiający zgodnie z 

zapisami OPZ rozumie: „musi być możliwość włączenia lub wyłączenia buforowania on-line (bez 

konieczności migracji bądź przenoszenia zawartości wolumenów).”. 

 

Pytanie 227 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A 

pozycja 33 linia I. Zamawiające wymaga dostarczenia 27 dysków SSD (dyski danych) o sumarycznej 

pojemności 27TB co ogranicza pojemność dysków SDD do 1TB per dysk. Obecnie na rynku dostępne 

są wysokospecjalizowanie dyski SSD/Flash o pojemnościach powyżej 1TB, które są bardziej 

wydajne niż standardowe dyski SSD instalowane w macierzach dyskowych. Czy zamawiający 

dopuści rozwiązanie w którym pojemność 27 TB dla przestrzeni SSD będzie realizowana przez mniej 

niż 27 dysków danych? 

 

Odp. 227 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pojemność 27 TB dla przestrzeni SSD będzie 

realizowana przez mniej niż 27 dysków danych. 

 

Zmiana w OPZ rozdz.. 9.3.1.1, punkt 33: 

Wymagane jest dostarczenie macierzy dyskowej spełniającej wymagania pojemnościowe: 

Macierz dyskowa składająca się z 3 obszarów dyskowych: 

I - zapewniającego bardzo wysoką wydajność - musi zawierać dyski SSD udostępniając 

użytkownikowi powierzchnię użytkową (dla której nie wliczają się dyski parzystości i dyski hot spare) 

minimum 27TB w konfiguracji RAID 5** 

II - zapewniającego wysoką wydajność - musi zawierać dyski SAS o prędkości obrotowej nie mniejszej 

niż 10k RPM w ilości minimum 90 sztuk udostępniając użytkownikowi powierzchnię użytkową (dla 

której nie wliczają się dyski parzystości i dyski hot spare) minimum 128TB w konfiguracji RAID 5** 

III - zapewniającego wysoką pojemność - musi zawierać dyski SAS/NL-SAS o prędkości obrotowej 

nie mniejszej niż 7,2k RPM w ilości minimum 40 sztuk udostępniając użytkownikowi powierzchnię 

użytkową (dla której nie wliczają się dyski parzystości i dyski hot spare) minimum 161TB w 

konfiguracji RAID 6** 

Należy wyposażyć macierz w niezbędne dyski zapasowe (spare) zgodnie z zaleceniami producenta 

macierzy (nie mniej niż 1 sztuka na 30 dysków). 

Wszystkie dyski oferowanej i dostarczonej macierzy muszą pracować w trybie „Hot-Plug”. 

W każdym z obszarów wszystkie dyski muszą być tego samego typu i pojemności 

Nie dopuszcza się stosowania dysków cMLC a jedynie dyski klasy eMLC. 

** - Należy przyjąć, że 1 TB=1024GB, 1 GB=1024MB, 1MB=1024kB, 1kB=1024B i grupy dyskowe 

RAID nie większe niż 9 dysków dla RAID 5 oraz 8 dysków dla RAID 6. 

 

Pytanie 228 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B 



 

pozycja 41. W przypadku rozwiązań rozproszonych geograficznie dla poprawnego działania zestawu 

dwóch macierzy i dla bezpieczeństwa danych konieczne jest stosowanie arbitra umieszczonego w 3 

ośrodku danych lub w jednym z ośrodków (podstawowym lub zapasowym). Czy Zamawiający 

dopuści rozwiązanie w którym zawsze istnieje konieczność instalacji arbitra ale może on być 

umieszczony w jednym z dwóch ośrodków (podstawowym lub zapasowym). 

 

Odp. 228 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania w którym zawsze istnieje konieczność instalacji arbitra ale 

może on być umieszczony w jednym z dwóch ośrodków (podstawowym lub zapasowym). 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 229 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B 

pozycja 46. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wirtualizacyjne wbudowane w kontrolery 

macierzy i działające w oparciu o microcode macierzy. Jeśli takie rozwiązanie jest akceptowalnie 

prosimy o podanie ilości portów jakie są wymagane do obsługi wirtualizacji. 

 

Odp. 229 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania wirtualizacyjnego wbudowane w kontrolery macierzy i 

działające w oparciu o microcode macierzy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

 

Pytanie 230 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B 

pozycja 46. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które posiada 2 kontrolery pracujące w trybie 

active/active jako pojedynczy wirtualizator? 

 

Odp. 230 

W pozycji 46 jest wymaganie: „Oferowany rozwiązanie wirtualizacyjne (dla pojedynczej lokalizacji) 

ma być wyposażone w co najmniej: 

• 2 kontrolery […]”. 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 



 

Pytanie 231 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowej 

środowiska wirtualizacji 

W punktach 6 i 7 Zamawiający wskazuje konkretnego producenta oprogramowania backupu firmę 

EMC ograniczając tym samym konkurencję. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które będzie 

integrować się z posiadanym deduplikatorem DataDomain i technologią DDBoost i będzie w stanie 

wykonać bezagentowo backup dla wymienionych w punkcie 3 aplikacji zainstalowanych na 

środowisku wirtualizacji VMware vSphere Enterprise Plus? 

 

Odp. 231 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.10, punkt 7: 

Oprogramowanie backupowe musi być wspierane (kompatybilne) z posiadanym przez 

Zamawiającego de-duplikatorem EMC DataDomain. 

 

Pytanie 232 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowej 

środowiska wirtualizacji  

W punkcie 10 systemy Zamawiający wymienia takie systemy jak AIX, HP-UX które nie są wspierane 

przez oprogramowanie Vmware, którego backup ma zostać wykonany. W związku z tym, że 

rozwiązanie ma służyć do wykonywania kopii bezpieczeństwa posiadanego przez Zamawiającego 

środowiska wirtualizacji VMware vSphere Enterprise plus wnioskujemy o wykreślenie 

wspomnianych aplikacji nie wspieranych przez to środowisko wirtualizacji. 

 

Odp. 232 

Zmiana w OPZ rozdz.. 9.10, punkt 10: 

Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) następujące systemy 

operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster) , Linux (Red Hat, SUSE, Debian, CentOS, Ubnutu, 

Novell OES), FreeBSD. 

 

Pytanie 233 - Dotyczy § 3 ust. 9 wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w tym ustępie dodatkowego terminu, tj.: ,,W 

przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminów wynikających z OPZ oraz protokołu 

przejściowego lub nie usunięcia w terminie wad, braków, o których mowa w ust. 8, Zamawiający, po 

wyznaczeniu Wykonawcy ostatecznego terminu i bezskutecznym jego upływie, będzie mógł odstąpić 

od Umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i zażądać zapłaty 

kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.’’ 

 

Odp. 233 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §3 ust. 9 wzoru umowy. 



 

 

Pytanie 234 - Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie słowa ,,opóźnienie’’, słowem ,,zwłoka’’? 

 

Odp. 234 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę użycia sformułowania „zwłoka” zamiast „opóźnienie” w 

treści §6 wzoru umowy. Dla Zamawiającego istotne jest, aby przedmiot umowy został wykonany nie 

tylko w określony sposób, ale również w ustalonym terminie. Natomiast użycie w treści Umowy 

pojęcia zwłoki, zamiast opóźnienia ma daleko idące konsekwencje dla określenia należnych 

Zamawiającemu kar umownych. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy 

regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. Opóźnienie to 

każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, a zwłoka to szczególny przypadek 

opóźnienia jako działania lub zaniechania zawinionego. Działanie zawinione to działanie, za które 

strona ponosi odpowiedzialność. Sytuacja Zamawiającego z tytułu zwłoki bądź tylko opóźnienia po 

stronie Wykonawcy znacznie się różni, w szczególności jeśli chodzi o ciężar dowodu. W obu 

przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych  zobowiązań 

wynikających z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, 

dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które 

następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od 

opóźniającego się. Zatem w przypadku „zwłoki” to Zamawiający musi wykazać winę Wykonawcy. 

Natomiast w przypadku „opóźnienia” Wykonawca będzie mógł uwolnić się z odpowiedzialności i 

zapłaty kar umownych, gdyż jeżeli szczególny przepis ustawy lub umowy pomiędzy stronami (zasady 

swobody umów) nie zmieni zakresu odpowiedzialności dłużnika, to chcąc uwolnić się od 

odpowiedzialności będzie on musiał wskazać przesłanki egzoneracyjne, czyli wyłączające obowiązek 

naprawienia szkody. Zgodnie bowiem z treścią art. 471 k.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia 

szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 

odpowiedzialności. Przepis art. 484 k.c. nie zawiera uregulowań odnoszących się do kwestii winy 

dłużnika, ale nie oznacza to, że nie mają zastosowania ogólne reguły odpowiedzialności określone w 

art. 471 k.c. Innymi słowy zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem 

ogólnej odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Z przepisu tego. wynika 

domniemanie, iż nie wykonując lub nienależycie wykonując zobowiązanie, dłużnik działa w sposób 

zawiniony. Oznacza to, że również w przypadku dochodzenia przez wierzyciela odszkodowania z 

powołaniem się na kary umowne, dłużnik może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, 

jeżeli wykaże, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Powyższa przesłanka roszczenia o zapłatę kary 

umownej jest konsekwencją ujęcia kary umownej w przepisach art. 483 i art. 484 k.c. jako surogatu 

odszkodowania należnego z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Reasumując, w razie gdy 

opóźnienie wykonania Zamówienia będzie wynikać z okoliczności za które nie odpowiada 

Wykonawca lecz Zamawiający lub podmiot trzeci, brak będzie podstaw do naliczenia i dochodzenia 

kar umownych na podstawie §6 ust. 1. 

 



 

Pytanie 235 - Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu w sposób następujący: ,,Jeżeli którekolwiek 

opóźnienie, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający, po wyznaczeniu Wykonawcy 

ostatecznego terminu i bezskutecznym jego upływie, może odstąpić od Umowy w całości lub w 

części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub 

wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym’’. 

 

Odp. 235 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §6 ust. 2 wzoru umowy 

 

Pytanie 236 - Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu w sposób następujący: ,,Kary mowne, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-21, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar umownych 

nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 50 % łącznego wynagrodzenia brutto.’’ 

 

Odp. 236 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy. Kara umowna ma mieć 

wymiar nie tylko odszkodowawczy ale również odstraszający i dyscyplinujący Wykonawcę. W razie 

gdyby kary umowne osiągnęły wymiar rażąco wygórowany Wykonawca będzie miał możliwość 

skorzystania z instytucji miarkowania kar umownych na podstawie art. 484§2 kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 237 - Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się na dodatnie w tym ustępie dodatkowego zdania: ,,Odpowiedzialność 

wykonawcy na zasadach ogólnych jest ograniczona do 100 % łącznego wynagrodzenia brutto”. 

 

Odp. 237 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie 

§6 ust. 4, w tym w zakresie utraconych korzyści. 

 

Pytanie 238 - Dotyczy § 6 wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie dodatkowego ustępu: ,,Wyłączona jest 

odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści’’. 

 

Odp. 238 



 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie 

§6 ust. 4, w tym w zakresie utraconych korzyści. 

 

Pytanie 239 - Dotyczy § 13 ust. 1 wzoru umowy 

pkt 2) – Czy Zamawiający zgadza się zmianę tego punktu w sposób następujący ,,2) w przypadku 

realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub uprzednio wskazanymi 

przez Zamawiającego wytycznymi. Przy czym w drugim przypadku odstąpienie jest możliwe po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zastosowania się do wytycznych w odpowiednim terminie i  

po bezskutecznym jego upływie.’’ 

 

Odp. 239 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §13 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy. 

 

Pytanie 240 – Dotyczy Rozdz. V ppkt 2.2 SIWZ 

Zgodnie z rozdz. V ppkt 2.2 SIWZ w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

warunki określone w punktach 1.2 zostaną spełnione jeżeli spełnia je samodzialnie, chociaż jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp). Wnosimy o 

wyjaśnienie jak należy rozumieć przedmiotowe zastrzeżenie, w szczególności zaś sformułowanie 

"samodzielnie". Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia spełnianie 

wszystkich warunków udziału w postępowaniu musi zostać wykazana przez jednego z członków 

konsorcjum tj. jeden z członków konsorcjum musi wykazać się posiadaniem zarówno wymaganych 

przez Zamawiającego referencji jak i osób czy dopuszczalne jest łączne wykazanie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu czyli np. jeden z członków konsorcjum wykazuje posiadanie 

części referencji i osób, a drugi legitymuje się pozostałymi wymaganymi przez Zamawiającego 

referencjami. Czy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

dopuszcza powoływanie się na zasoby udostępnione przez podmioty trzecie? 

 

Odp. 240 

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia spełniania  warunków udziału w postępowaniu. W tym zakresie Wykonawcy mogą 

wykazać ich spełnianie łącznie. Celem rozwiania wszelkich wątpliwości Zamawiający dokonuje 

zmiany zapisu SIWZ  w następujący sposób: 

 

W Rozdziale V SIWZ ust 2 pkt. 2.2. zmienia się zapis: 

 

Było: 



 

„2.2. warunki określone w pkt 1.2. – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp);” 

 

Jest: 

„2.2. warunki określone w pkt 1.2. – zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o 

zamówienie będą je spełniać łącznie;” 

 

Zamawiający informuje również, że zasady powoływania się na podmioty trzecie w celu wykazania 

się  spełnianiem  warunków udziału w postępowaniu są takie same dla wszystkich Wykonawców 

nieżalenie od form w jakich przystępują do przetargu. Należy jedynie mieć na względzie, że zgodnie 

z obowiązującymi zasadami udostępnienie zasobów przez podmioty trzecie winno mieć charakter 

realny przekładający się na ich faktyczne uczestnictwo w realizacji zamówienia w zakresie zasobów 

które udostępniają.  

 

Pytanie 241 - Dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy 

lit a) pkt 2 lit A oraz B  

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wystawiania przez Wykonawcę raportów miesięcznych. Czy 

raport będzie określać godziny świadczenia usług i czy też będzie zawierał koszt zryczałtowany 

świadczenia usługi?  

 

Odp. 241 

Zasady raportowania opisane są w OPZ w rozdz. 15 Zasady raportowania realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 242 - Dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy  

Prosimy wydłużenie terminu dotyczącego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.  

 

Odp. 242 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ.  

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie "W celu skorzystania z 

prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie 

krótszym niż 21 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 2" 

 

Pytanie 243 - Dotyczy § 8 ust. 9 wzoru umowy  

Prosimy o zmianę zapisu §8 ust. 9 na zapis::  



 

„Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach przekazanej licencji 

Zmawiającemu przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego 

producenta oprogramowania innym podmiotom” 

 

Odp. 243 

Zmiana we Wzorze Umowy §8 ust. 9: do weryfikacji przez Prawnika 

Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach przekazanej licencji 

Zmawiającemu przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego 

producenta oprogramowania innym podmiotom. 

 

Pytanie 244 - Dotyczy § 12 ust. 1 wzoru umowy  

pkt 4)  

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych, jednak należy mieć na uwadze, że 

Zamawiający nie przewidział w kolejnym ustępie podwyższenia wynagrodzenia, co jest niekorzystne 

dla Wykonawcy. Potwierdza to również ust. 3 przytoczonego paragrafu. Wnosimy o wprowadzenie 

ustępu gwarantującego Wykonawcy otrzymanie wynagrodzenia za wykonanie wszelkich prac za 

usługi w ramach zamówień dodatkowych.  

 

Odp. 244 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ.  

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie "W przypadku zmiany 

Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec zmianie poprzez jego 

zwiększenie, z wyjątkiem zlecenia prac dodatkowych zgodnie z ust. 1 pkt. 4" 

 

Pytanie 245 - Dotyczy Rozdziału 16 Asysta Techniczna  

Zamawiający specyfikuje liczbę godzin konsultacji na 10.000. Odnosząc ten wymóg do liczby 

pełnowymiarowych etatów zgodnie z kodeksem pracy przy uwzględnieniu 8 godzinnego dnia pracy 

Zamawiający specyfikuje wymaganie na ilość 5,5 pełnych etatów w ciągu roku. Prosimy o korektę, 

jeśli liczba 10.000 jest pomyłką lub potwierdzenie, że Wykonawca powinien przewidzieć ilość 5,5 

etatów pracowniczych posiadającego odpowiednie kwalifikacje w zakresie wymaganych usług 

HelpDesk. 

 

Odp. 245 

Zamawiający specyfikuje wymiar 10 000 roboczogodzin pracy pracowników Wykonawcy, przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia lub do wykorzystania dostępnych roboczogodzin dla 

usług Asysty Technicznej, a nie konsultacji. Usługi Asysty Technicznej są niezależne od świadczonej 

przez Wykonawcę usługi Service Desk. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy prace w ramach 



 

asysty technicznej w miarę potrzeb w sposób uzgodniony z Wykonawcą, zgodnie z wymaganiami 

opisanym w OPZ w rozdz. 16 Asysta Techniczna. 

 

Pytanie 246 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

tabela wymagań pkt.3 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania rozwiązanie, w którym moduły 

wyprowadzające interfejsy Ethernet z serwerów blade będą miały do 2 portów Eth 40Gb/s ale moduły 

te będą dostarczone w konfiguracji zapewniającej sumaryczna ilość 8 portów Ethernet 40 Gb/s dla 

całej  obudowy blade, tj. dla pojedynczego modułu sumaryczne pasmo do serwerów blade Ethernet 

będzie wynosić 260Mb/s, a pasmo portów zewnętrznych będzie wynosić 160Mb/s, ale dostarczone 

moduły zapewnią  razem pasmo odpowiednio 1040Mb/s i 640Mb/s w ramach pojedynczej obudowy 

blade? 

 

Odp. 246 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 3: 

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN dla pojedynczej obudowy. 

Minimum dwa przełączniki  LAN. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w 

infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z 

zachowaniem redundancji połączeń.  

Każdy z modułów musi posiadać minimum 16 wewnętrznych portów 20Gb lub minimum 32 

wewnętrzne porty 10Gb do serwerów (sumaryczne pasmo portów wewnętrznych pojedynczego 

modułu LAN do serwerów, musi wynosić minimum 320Gb). 

Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne: 

• Minimum 4 porty 40Gb 

• Minimum 4 portów 10Gb  

Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 40Gb oraz porty 10Gb, nie dopuszcza się 

samych portów 40Gb) musi wynosić minimum 200Gb dla pojedynczego modułu LAN. 

Dostarczone moduły należy obsadzić odpowiednimi do prędkości portów wkładkami. 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty (wewnętrzne oraz zewnętrzne) każdego modułu LAN (niezależnie 

od minimalnej wymaganej ilości portów) muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego 

bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub dodatkowych licencji. Należy dostarczyć 

wszystkie niezbędne licencje do aktywacji wszystkich portów urządzeń. 

 

Pytanie 247 - Dotyczy Rozdziału 9.1 Obudowa blade (klatka) 

tabela wymagań pkt.6 i 7 



 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania rozwiązanie, w którym moduły zasilaczy 

i wentylatorów są podłączane do źródła zasilania niezależnym kablem połączeniowym zapewniając 

tym samym pełną separację jakichkolwiek możliwych awarii w obrębie określonego modułu 

zasilacza /wentylatora?  

Wymaganie nie dopuszczające konieczności odłączenia kabla zasilającego od uszkodzonego 

modułu  zasilacza lub wentylatora w celu jego wymiany wymaga stosowania wewnętrznych 

modułów rozprowadzających zasilanie, tzw. power crossbar, co w przypadku uszkodzenia takiego 

elementu pośredniego może spowodować utratę zasilania dla większej liczby podłączonych zasilaczy 

i wentylatorów, tym samym nie zwiększa niezawodności układu zasilania w rozwiązaniach typu 

blade.  

 

Odp. 247 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w rozdz. 9.1.1, punkt 6. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 7: 

Każda z obudów wyposażona w zestaw  zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania  

zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy  przy założeniu 

konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby 

serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie.  Procesory serwerów winny pracować z 

nominalną, maksymalną częstotliwością. Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności 

wyjęcia  lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów). 

 

Pytanie 248 - Dotyczy Rozdziału 9.2.1 Serwery blade 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania rozwiązanie dostarczenie równoważnych 

serwerów blade dedykowanych do instalacji w obudowie blade opisanej w pkt.9.1.1, gdzie 

równoważność będzie zdefiniowana jako dostarczenie tej samej mocy obliczeniowej (ilość/typ CPU, 

wielkość pamięci RAM) oraz zapewnienie funkcjonalności wirtualizacji adresów I/O? 

 

Odp. 248 

Zamawiający nie dopuści i nie uzna za spełniające wymagania rozwiązanie dostarczenie 

równoważnych serwerów blade dedykowanych do instalacji w obudowie blade opisanej w pkt.9.1.1, 

gdzie równoważność będzie zdefiniowana jako dostarczenie tej samej mocy obliczeniowej (ilość/typ 

CPU, wielkość pamięci RAM) oraz zapewnienie funkcjonalności wirtualizacji adresów I/O. 

Powyższe zastrzeżenie dotyczy: „6 szt. serwerów blade do zainstalowania w posiadanej przez 

Zamawiającego obudowie serwerów kasetowych HP BladeSystem c7000 Enclosure o numerze 

produktu 681844‐B2, nr ser. CZJ45101MT1 i modułami komunikacyjnymi Virtual Connect – wolne 

zatoki na 6 serwerów z 2 CPU każdy.”. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 



 

 

Pytanie 249 - Dotyczy Rozdziału 9.2.1 Serwery blade 

pkt 4 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania rozwiązanie dostarczenie serwerów blade 

posiadających dwa złącza PCIe Gen3 x8 zamiast PCIe Gen3 x16, z uwagi na fakt, że w tej klasie 

serwerów nie korzysta się z kart rozszerzeń wymagających takiej przepustowości – np. karty 

obsługujące protokół InfiniBand 56Gb/s są wykonane w standardzie PCIe x8? 

 

Odp. 249 

Zamawiający nie dopuści i nie uzna za spełniające wymagania rozwiązanie dostarczenie serwerów 

blade posiadających dwa złącza PCIe Gen3 x8 zamiast PCIe Gen3 x16. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 250 - Dotyczy Rozdziału 9.2.2 Serwery RACK typ A, 9.2.3 Serwery RACK typ B 

tabela wymagań pkt.1 

Czy Zamawiający doprecyzuje lub skoryguje wymagania co do maksymalnej liczby rdzeni dla 

procesora o architekturze x86 z uwagi na fakt, że obecnie dostępne raporty dla wymaganych testów 

wydajnościowych wskazują ( strony internetowe www.spec.org), że wymagana wydajność nie jest 

możliwa do osiągnięcia przy zastosowaniu procesorów klasy x86 z maksymalnie 6 rdzeniami (stan 

na dzień 4.04.2017) – wymagana wydajność jest możliwa  do osiągniecia dla procesorów jw. 

minimum 8-rdzeniowychch, zatem prosimy o zweryfikowanie i potwierdzenie tego wymagania. 

 

Odp. 250 

Zmiana umieszczona w OPZ, opublikowanym w dniu 14.04.2017r. 

 

Pytanie 251 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B, 

9.3.3 macierz blokowa typ C 

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymagana wielkość pamięci podręcznej Cache dla rozwiązań 

opisanych jako macierze dyskowe typa, B i C dotyczy tylko i wyłącznie wielkości pamięci podręcznej 

Cache dla obsługi operacji dyskowych I/O na wolumenach obsługiwanych protokołami blokowymi 

(IP/FC SAN) czy też obejmuje także pamięć niezbędną na tzw. potrzeby własne macierzy (np. pamięć 

dla uruchomienia wbudowanego systemu operacyjnego macierzy) bądź pamięć podręczną Cache 

wykorzystywana dla obsługi operacji I/O na wolumenach obsługiwanych protokołami plikowymi 

(np. CIFS, NFS w urządzeniach zewnętrznych typu ‘gateway’)? Jeżeli jest w to wielkość sumaryczna 

pamięci podręcznej Cache w wymaganych macierzach to biorąc pod uwagę fakt, że wymagana 

konfiguracja zawiera tylko elementy do obsługi protokołów blokowych (interfejsy FC) prosimy o 

http://www.spec.org/


 

określenie wielkości pamięci podręcznej Cache przeznaczonej dla operacji I/O na wolumenach 

obsługiwanych blokowo. 

 

Odp. 251 

Zgodnie z zapisami OPZ: „Macierz musi być wyposażona w minimum 1024GB pamięci Cache 

obsługującej zapis i odczyt dostępnej dla wszystkich wolumenów macierzy.”. 

 

Pytanie 252 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B, 

9.3.3 macierz blokowa typ C 

tabela wymagań pkt.25, pkt.30, pkt.31 

Czy Zamawiający uzna za spełniające te wymagania rozwiązanie, w którym opisane w/w punktami 

funkcjonalności będą realizowane na poziomie urządzenia wirtualizacyjnego? Zamawiający określił 

w innych punktach tabeli wymagań dla macierzy blokowych konieczność obsługi replikacji 

pomiędzy macierzami mechanizmami urządzenia wirtualizacyjnego, w związku z czym zasadne 

wydaje się wykorzystanie także innych funkcjonalności urządzenia wirtualizacyjnego dla spełnienia 

innych wymagań dot. macierzy blokowych, unikając tym samym powielania kosztów 

licencjonowania takich  funkcjonalności dla każdej macierzy blokowej. 

 

Odp. 252 

Zamawiający nie uzna za spełniające wymagania pkt.25, pkt.30, pkt.31 rozwiązanie, w którym 

opisane w/w punktami funkcjonalności będą realizowane na poziomie urządzenia wirtualizacyjnego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 253 - Dotyczy Rozdziału 9.3.1 macierz blokowa typ A, 9.3.2 macierz blokowa typ B, 

9.3.3 macierz blokowa typ C 

Prosimy o doprecyzowanie schematu rozmieszczenia wymaganych macierzy typ A,B i C w 

poszczególnych lokalizacjach, wraz z wymaganym rozwiązaniem wirtualizacyjnym, w szczególności 

prosimy o informacje: 

- w których lokalizacjach mają być zainstalowane poszczególne macierze? 

- czy rozwiązanie wirtualizacyjne ma być zainstalowane w każdej lokalizacji w wariancie 2-

kontrolerowym active-active czy active-passive? 

 

Odp. 253 

Szczegóły wymagań zostaną ustalone na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.”. 

 



 

Pytanie 254 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 

tabela 3, pkt 22 

Zamawiający wymaga, aby Moduł zarządzania incydentami systemu ITSM był certyfikowany przez 

fundację Pink Elephant. W związku z tym, że zapis taki ogranicza konkurencję wśród polskich 

producentów oprogramowania narzędzi klasy ITSM w Polsce, czy Zamawiający zezowali na 

wykorzystanie narzędzi, które działają w oparciu o metodykę ITIL i realizują procesy Incydent 

Management zgodnie z metodyką ITIL? 

 

Odp. 254 

Zamawiający wymaga, aby Moduł zarządzania incydentami systemu ITSM był certyfikowany przez 

fundację Pink Elephant. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 255 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 

środowiska wirtualizacji 

Czy Zamawiający uzna za spełniające te wymagania rozwiązanie równoważne i realizujące 

wykonywanie wymaganych kopii zapasowych środowiska wirtualizacyjnego w oparciu o inną 

platformę sprzętową niż posiadana platforma EMC DD2500, przy jednoczesnym spełnieniu 

wymagań dotyczących obsługi całościowej opisanej polityki backup’owej? 

Opisana polityka backup’owa oraz opisane funkcjonalności wymaganego oprogramowania mogą być 

zrealizowane przy wykorzystaniu produktów kilku producentów, zatem ograniczenie możliwości 

złożenia jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty poprzez opisanie w wymaganiach konieczności 

dostarczenia oprogramowania i platformy sprzętowej od jednego producenta, i jednoczesnej 

konieczności obsługi posiadanej przez Zamawiającego platformy EMC DD2500,  w praktyce 

uniemożliwiają Zamawiającemu dokonanie wyboru najbardziej korzystnej dla niego oferty. 

Jednocześnie wskazujemy, że obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego środowisko obejmuje 

produkty różnych producentów (np. oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, 

urządzenie do składowania danych, biblioteka taśmowa) zatem nie ma obiektywnych przesłanek do 

zamieszczenia tak restrykcyjnych zapisów naszym zdaniem ograniczających możliwość złożenia 

oferty konkurencyjnej w sposób niezgodny z ustawą PZP. 

 

Odp. 255 

Zamawiający podtrzymuje wymagania współpracy oferowanego oprogramowania do wykonywania 

kopii zapasowej środowiska wirtualizacji z posiadanym przez Zamawiającego de-duplikatorem EMC 

DataDomain 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.10, punkt 7: 



 

Oprogramowanie backupowe musi być wspierane (kompatybilne) z posiadanym przez 

Zamawiającego de-duplikatorem EMC DataDomain. 

 

Pytanie 256 - Dotyczy Rozdziału 9.12.5  Przełącznik Koncentrujący Top of the Rack 

pkt.3 tabeli wymagań  

Wnosimy o zmianę wymagania minimalnej ilości urządzeń w stosie z dziewięciu na osiem. Dziewięć 

urządzeń w stosie wskazuje na rozwiązanie konkretnego producenta. Osiem urządzeń w stosie w 

zupełności wystarcza do realizowania nawet najbardziej złożonych topologii sieciowych. 

Dodatkowym argumentem jest możliwość zastosowania protokołów typu M-LAG które dodatkowo 

poszerzają możliwości konfiguracyjne topologii sieci niwelując konieczność stosowania dziewięciu 

urządzeń w stosie. 

 

Odp. 256 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.5, punkt 3: 

Przełącznik musi być wyposażony, w co najmniej 30 portów Ethernet typu SFP wraz z wkładkami  1 

GbE SFP oraz musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 4 porty 10GbE lub 2 porty 40 GbE.  

Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu nie mniej niż 8 urządzeń. Stos musi być widoczny z 

punktu widzenia zarządzania, jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie 

musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na 

awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony 

przełącznikiem pełniącym rolę backup – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w 

momencie awarii przełącznika master. Wydajność połączenia stosu musi być nie mniejsza niż 

320Gbps a pojedynczego urządzenia nie mniejsza niż 450Gbps i 300Mpps. 

 

Pytanie 257 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1  Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 

pkt.3 tabeli wymagań  

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza by rozbudowa o której mowa w podpunkcie 3 

przełącznika Data Center LAN typu SPINE dopuszczała możliwość rozbudowy poprzez dodanie 

dodatkowego urządzenia do stosu. Takie rozwiązanie spełni oryginalne założenie związane z 

rozbudową sieci a ponadto zaoferuje nowe możliwości. 

 

Odp. 257 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 



 

Pytanie 258 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

pkt.5 tabeli wymagań 

Wnosimy o wykreślenie  zapisu ,,Przełączniki musza wspierać funkcjonalność ISSU" dla 

przełączników sieciowych gdyż jest to zapis jednoznacznie wskazujący na określonego producenta i 

uniemożliwia wystartowanie w przetargu innym producentom. 

 

Odp. 258 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w zakresie pkt. 5 rozdz. 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN 

typu LEAF. 

 

Pytanie 259 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

pkt.3 tabeli wymagań 

Wnosimy o zmianę wymaganej ilości portów QSFP+ w przełączniku  Data Center LAN typu LEAF 

na cztery lub zezwolenie na realizowanie wymaganej ilości portów przez zastosowanie dodatkowego 

urządzenia sformowanego w stos. 

 

Odp. 259 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

  

Pytanie 260 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

pkt.7 tabeli wymagań 

Wnosimy o zmianę wymaganej wielkości pamięci DRAM oraz Flash dla przełączników Data Center 

LAN typu LEAF, Przełącznik LAN typu Top of the Rack oraz Przełącznik Koncentrujący Top of the 

Rack , z 2GB na1GB. Różnica wynika z innej architektury oferowanego przełącznika i nie wpływa 

na działanie przełącznika. Wymagane parametry wydajnościowe pozostają spełnione na oferowanym 

przełączniku.  

  

Odp. 260 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.4, punkt 6: 

Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2GB pamięci Flash oraz minimum 1GB pamięci 

DRAM. Ilość zainstalowanej pamięci RAM powinna zapewniać prawidłową pracę urządzenia oraz 

oprogramowania. 

 

Pytanie 261 



 

W związku z informacją, że klient nie posiada wsparcia od 31.12.2016, czy zamawiający dopuszcza 

prowadzenie serwisu nieautoryzowanego do momentu wprowadzenia docelowej architektury ?. 

 

Odp. 261 

Zapewnienie wsparcia technicznego dla opisanych w rozdziale 7 „Opis techniczny posiadanej 

infrastruktury” elementów infrastruktury nie jest przedmiotem tego postępowania. 

 

Pytanie 262 

Po wyborze wykonawcy na rozwój i budowę usług oraz rozpoczęciu prac na kim spoczywać będzie 

utrzymanie zakładanego SLA? - Biorąc pod uwagę, iż wykonywanie prac może wpłynąć znacząco 

na stabilność platform. 

 

Odp. 262 

W przypadku prowadzenia zaplanowanych prac, które mogą mieć wpływ na SLA, wyznaczane będą 

„okna serwisowe”, w trakcie których naliczanie SLA będzie wstrzymane dla danego elementu 

infrastruktury. 

Szczegółowy zakres prac w obszarze Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 263 

W jaki sposób zamawiający zamierza rozgraniczyć odpowiedzialność w wykonywaniu zadać np. w 

obszarze GIS pomiędzy wykonawcą wybranym w postępowaniu „Dostawa, utrzymanie oraz 

zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-

GESUT” a wykonawcą rozwoju i budowy usług wybranym w kolejnych postępowaniach. 

 

Odp. 263 

Ogólne zasady zostały opisane m.in. w rozdziałach: 12.4.10 „Zarządzanie wydaniami i 

wdrożeniami”, 12.4.11 „Koordynacja projektowania”, 12.4.13 „Zarządzanie zasobami i koordynacją 

usług”, 12.4.14 „Planowanie i wsparcie przekazania” oraz rozdz. 20 „Rola Rady Architektury SIG”. 

Szczegółowy zakres prac w obszarze Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 264 

Zarówno Wykonawca administrujący infrastrukturą sprzętowo-programową jak i Wykonawca 

systemów aplikacyjnych będą mogli wprowadzać zmiany w konfiguracji oprogramowania 

standardowego  i systemów operacyjnych(np. wynikające z wymogów aplikacji). W jaki sposób 

Zamawiający planuje wprowadzenie podziału odpowiedzialności za wprowadzone zmiany i 

rozliczalności między Wykonawcami? 



 

 

Odp. 264 

Ogólne zasady zostały opisane m.in. w rozdziałach: 12.4.10 „Zarządzanie wydaniami i 

wdrożeniami”, 12.4.11 „Koordynacja projektowania”, 12.4.13 „Zarządzanie zasobami i koordynacją 

usług”, 12.4.14 „Planowanie i wsparcie przekazania” oraz rozdz. 20 „Rola Rady Architektury SIG”. 

Szczegółowy zakres prac w obszarze Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 265 

W ramach realizacji usług utrzymaniowych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

działanie aplikacji (np. wydajność) wytworzonych przez innych Wykonawców. Prosimy o informację 

w jaki sposób Zamawiający planuje przekazywać odpowiedzialność za działanie aplikacji między 

Wykonawcami?                               

Czy przeprowadzane będą wspólne testy potwierdzające spełnianie przez wdrażane aplikacje 

wymogów niefunkcjonalnych? Czy Wykonawca będzie szkolony z zakresu działania wdrażanych 

aplikacji w zakresie w jakim będzie odpowiadał za ich działanie i utrzymanie? 

 

Odp. 265 

Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu danych m.in. na temat wartości\trendów 

obciążenia zasobów. W przypadku gdy wartości te zbliżają się do wartości określonych w Tabeli 15, 

Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego, wraz z podaniem rekomendacji dot. 

działań zaradczych. 

Ponadto zgodnie z rozdz. 20 Rola Rady Architektury SIG, Zamawiający przewiduje rolę Wykonawcy 

m.in. przy: 

„[…] 

4. opiniowanie architektur planowanych inicjatyw pod kątem ich późniejszego utrzymania i 

eksploatacji, 

5. wymiarowanie infrastruktury SIG pod planowane bądź rozbudowywane systemy, 

6. definiowanie potrzeb infrastrukturalnych, […]”. 

 

Pytanie 266 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wymagane wsparcie techniczne producenta dla 

już posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania standardowego tak aby zapewnić 

równy poziom wsparcia dla licencji już posiadanych przez Zamawiającego i licencji 

rozbudowywanych przez Wykonawcę. 

 

Odp. 266 



 

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji procesów utrzymaniowych nakierowanych na 

zapewnienie ciągłości działania infrastruktury planuje wydatki budżetowe związane z zapewnieniem 

wsparcia technicznego producenta dla posiadanej infrastruktury. Wykonawca zostanie włączony w 

proces planowania m.in. na zasadach opisanych w rozdziale 12.4.3 Zarządzanie dostępnością i 

pojemnością zasobów. 

 

Pytanie 267 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 

Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające możliwości rozbudowy o 8 portów 

40G 

 

Odp. 267 

Zmiana w OPZ p. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 

Pytanie 268 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 
Punkt nr 4. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające możliwości rozbudowy do 4 szt. 

przełączników SPINE 

 

Odp. 268 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego możliwości rozbudowy do 4 szt. 

przełączników SPINE. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 269 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 
Punkt nr 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 1GB pamięci FLASH 

 

Odp. 269 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania posiadającego 1GB pamięci FLASH. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 270 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 
Punkt nr 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające zarządzania za pomocą interfejsu 

WWW? 

 

Odp. 270 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego zarządzania za pomocą interfejsu WWW. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 271 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 

Punkt nr 16. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające wsparcia dla OVSDB 

 

Odp. 271 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego wsparcia dla OVSDB. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 



 

Pytanie 272 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 
Punkt nr 21. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające możliwości pominięcia 

uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC? 

 

Odp. 272 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada obsługi protokołu 802.1X. 

 

Zmiana w OPZ p. 9.12.1, punkt 21: 

Usunięte wymaganie 21. 

 

Pytanie 273 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

Punkt nr 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 1GB pamięci FLASH 

 

Odp. 273 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania posiadającego 1GB pamięci FLASH. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ 

 

Pytanie 274 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 
Punkt nr 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające zarządzania za pomocą interfejsu 

WWW? 

 

Odp. 274 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego zarządzania za pomocą interfejsu WWW. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 275 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 
Punkt nr 16. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające wsparcia dla OVSDB 

 

Odp. 275 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego wsparcia dla OVSDB. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 276 - Dotyczy Rozdziału 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

Punkt nr 21. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające możliwości pominięcia 

uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC? 

 

Odp. 276 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada obsługi protokołu 802.1X. 

 

Zmiana w OPZ p. 9.12.2, punkt 21: 

Usunięte wymaganie 21. 

  

Pytanie 277 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 

Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające portu USB? 

 

Odp. 277 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego portu USB. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 278 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 



 

Punkt nr 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z portami 1G bez obsługi modułów SFP o 

przepustowości 100M ? 

 

Odp. 278 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, które obsługuje interfejsy 1 Gigabit Ethernet SFP z portami 1G 

bez obsługi modułów SFP o przepustowości 100M. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.3, punkt 6: 

Router musi obsługiwać interfejsy 10 Gigabit Ethernet zgodne z IEEE 802.3ae. Router musi 

obsługiwać interfejsy 1 Gigabit Ethernet SFP. Urządzenia musi obsługiwać moduły SFP o prędkości 

1 Gb/s. Interfejsy GbE muszą współpracować z modułami SFP pochodzącymi od innych 

producentów. Router musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9 KB. 

 

Pytanie 279 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 
Punkt nr 11. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające pojemność tablicy routingu IPv6 o 

wielkości 256 tysięcy? 

 

Odp. 279 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania posiadającego pojemność tablicy routingu IPv6 o wielkości 

256 tysięcy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 280 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 
Punkt nr 11. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające pojemność tablicy MAC o wielkości 

1000 adresów? 

 

Odp. 280 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania posiadającego pojemność tablicy MAC o wielkości 1000 

adresów. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 281 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 

Punkt nr 35. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające wsparcia dla TACACS+ (RFC 

1492) 

 

Odp. 281 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego wsparcia dla TACACS+ (RFC 1492). 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

  

Pytanie 282 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 
Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści możliwość buforowania do 50ms? 

 

Odp. 282 

Zamawiający nie dopuści możliwość buforowania do 50ms. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 283 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 
Punkt 28. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie DRAFT-ROSEN-VPN-MCAST-13? 

 



 

Odp. 283 

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie DRAFT-ROSEN-VPN-MCAST-13. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.3, punkt 28: 

Router musi obsługiwać ruch multicast w IPVPN według draft-rosen-vpn-mcast-08.txt (lub 

nowszym). 

 

Pytanie 284 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 

Punkt 29. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie DRAFT-IETF-L3VPN-2547BIS-

MCAST-BGP-08? 

 

Odp. 284 

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie DRAFT-IETF-L3VPN-2547BIS-MCAST-BGP-08. 

 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.3, punkt 29: 

W ramach IPVPN ruch multicast musi być obsługiwany wykorzystując sygnalizację BGP oraz w 

zakresie transportu MPLS point-to-multipoint według draft-ietf-l3vpn-2547bis-mcast-bgp-03.txt  (lub 

nowszym), draft draft-ietf-l3vpn-2547bis-mcast-02.txt  (lub nowszym)., Requirements for Multicast in 

Layer 3 Provider-Provisioned Virtual  Private Networks (PPVPNs) RFC4834 oraz draft-ietf-l3vpn-

mvpn-considerations-01. 

 

Pytanie 285 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 
Punkt 29. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie DRAFT-IETF-L3VPN-2547BIS-

MCAST-10? 

 

Odp. 285 

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie DRAFT-IETF-L3VPN-2547BIS-MCAST-10 

 

Pytanie 286 - Dotyczy Rozdziału 9.12.3 Router BGP 
Punkt 29. czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające wsparcia dla RFC4834? 

 

Odp. 286 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie posiadającego wsparcia dla RFC4834. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 

 

Pytanie 287 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowej 

środowiska wirtualizacji 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie backupowe producenta innego niż producent de-duplikatora, 

o identycznej lub wyższej funkcjonalności niż EMC Networker lub Avamar oraz w pełni 

współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do de-duplikacji? 

 

Odp. 287 

Zamawiający dopuści każde rozwiązanie backupowe, które spełnia wymagania opisane w rozdz. 9.10 

OPZ oraz w pełni współpracuje z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do de-duplikacji. 

 



 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.10, punkt 7: 

Oprogramowanie backupowe musi być wspierane (kompatybilne) z posiadanym przez 

Zamawiającego de-duplikatorem EMC DataDomain. 

 

Pytanie 288 - Dotyczy Rozdziału 7.2 Główna infrastruktura programowa 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia aktualnie posiadanego oprogramowania HP: 

• HP Service Manager 

• HP Real User Monitor Engine 

• HP SiteScope 

• HP Performance Manager 

• HP Network Node Manager 

• HP BSM 

jako docelowego narzędzia obsługi procesów zgodnie z ITIL oraz narzędzi monitorujących 

infrastrukturę? 

Jeśli tak to których? 

 

Odp. 288 

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania zamierza pozyskać nowe 

narzędzia wspierające procesy zarządzania zgodnie z ITIL dla tworzonych i rozwijanych systemów 

w ramach podjętych Projektów POPC przez GUGIK. Jednocześnie zamawiający informuje, że 

docelowy zakres wykorzystania obecnie posiadanych narzędzi zostanie uzgodniony z Wykonawcą 

na zasadach opisanych w OPZ. 

 

Pytanie 289 - Dotyczy Rozdziału 7.2 Główna infrastruktura programowa, 12.1 Obszar serwisu, 

12.2 Zarządzanie Incydentami, 12.3 Zarządzanie Problemami, 12.4 Obszar utrzymania 
Czy aktualnie posiadane oprogramowanie HP: 

• HP Service Manager 

• HP Real User Monitor Engine 

• HP SiteScope 

• HP Performance Manager 

• HP Network Node Manager 

• HP BSM 

wspiera wszystkie wymienione obszary z rozdziału od 12.1 do 12.4 w stopniu wystarczającym do 

realizacji usług wsparcia zgodnie z dokumentem Zalącznik-nr-1- do-SIWZ-SOPZ? 

Jeżeli nie to dla których obszarów z rozdz. 12.1.-12.4 wymagane jest 

dostosowanie/rozbudowa/konfiguracja oprogramowania HP? 

 

Odp. 289 

Aktualnie posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie HP nie wspiera wszystkich 

wymienionych obszarów z rozdziału od 12.1 do 12.4 w stopniu wystarczającym do realizacji usług 

wsparcia zgodnie z dokumentem Zalącznik-nr-1- do-SIWZ-SOPZ. 

Wykonawca w ramach przygotowania „Planu instalacji i konfiguracji” ustali z Zamawiajcym 

wykorzystanie posiadanego oprogramowania oraz dostarczonych opisanych w  OPZ w rozdz. 9.11 

Oprogramowanie ITSM oraz w rozdz. 9.13.1 Narzędzie do monitorowania infrastruktury SIG oraz 

aplikacji dedykowanych, w celu wsparcia wszystkich wymienionych obszarów z rozdziału od 12.1 



 

do 12.4 w stopniu wystarczającym do realizacji usług wsparcia zgodnie z dokumentem Zalącznik-nr-

1- do-SIWZ-SOPZ. 

 

Pytanie 290 - Dotyczy Rozdziału 14.1 Parametry infrastruktury w poszczególnych warstwach 
Czy aktualnie posiadane oprogramowanie ITSM przez Zamawiającego pozwala na automatyczne 

generowanie wszystkich parametrów z rozdz. 14.1 oraz ich dostępność on-line? 

Jeżeli nie wszystkich to których wskaźników nie można wyraportować? 

 

Odp. 290 

Aktualnie posiadane oprogramowanie ITSM przez Zamawiającego nie jest wykorzystywane do 

generowania wszystkich parametrów opisanych w rozdziale 14.1 oraz ich dostępność on-line. 

W tym celu Zamawiający wykorzystuje narzędzia do monitorowania opisane w rozdz. 7.16 

Środowisko monitoringu. 

 

Pytanie 291 - Dotyczy Rozdziału 14.1 Parametry infrastruktury w poszczególnych warstwach 
Czy jeżeli aktualnie posiadane oprogramowanie ITSM przez Zamawiającego nie pozwala na 

automatyczne generowanie wszystkich parametrów z rozdz. 14.1 oraz ich dostępność on-line, to 

Zamawiający będzie oczekiwał jego dostosowania do czasu wdrożenia nowego rozwiązania ITSM? 

 

Odp. 291 

Aktualnie posiadane oprogramowanie ITSM przez Zamawiającego nie pozwala na automatyczne 

generowanie wszystkich parametrów z rozdz. 14.1 oraz ich dostępność on-line. 

Za przygotowanie raportów w tym pozyskanie niezbędnych danych do ich przygotowania jest 

odpowiedzialny Wykonawca.  Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy wszystkie 

posiadane narzędzia oraz narzędzia, które zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego 

zamówienia, pomocne do przygotowania raportów.  

Narzędzia aktualnie posiadane przez Zamawiającego zostały wskazane w OPZ. 

 

Pytanie 292 - Dotyczy Rozdziału 14.1 Parametry infrastruktury w poszczególnych warstwach 
Pkt 13 - W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić dostępność usług biznesowych wg ustalonych 

wartości parametrów, które będą świadczone przez innych dostawców w ramach niezależnie 

prowadzonych projektów np. CAPAP, ZSIN, K-GUEST a których nie będzie świadczył? 

 

Odp. 292 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie parametru "dostępność usług biznesowych", poprzez 

zapewnienie dostępności infrastruktury  i oprogramowania standardowego oraz poprzez zachowanie 

procedur utrzymaniowych opisanych w dokumentacji danej usługi biznesowej. 

W przypadku  gdy zapewnienie działania usługi biznesowej nie będzie możliwe pomimo dostępności 

infrastruktury i oprogramowania standardowego oraz zachowania procedur utrzymaniowych 

opisanych w dokumentacji danej usługi biznesowej, odpowiedzialność jest po stronie 

dostawców/gwarantów odpowiedzialnych za konkretne usługi biznesowe. 

 



 

Pytanie 293 - Dotyczy Rozdziału 14.2 Parametry dla realizowanych zadań i aktywności 

Wykonawcy 
Czy aktualnie posiadane oprogramowanie ITSM przez Zamawiającego pozwala na automatyczne 

generowanie wszystkich parametrów z rozdz. 14.2 oraz ich dostępność on-line? 

Jeżeli nie wszystkich to których wskaźników nie można wyraportować? 

 

Odp. 293 

Aktualnie posiadane oprogramowanie ITSM przez Zamawiającego umożliwia skonfigurowanie w 

celu automatycznego generowania wszystkich parametrów z rozdz. 14.2 oraz ich dostępność on-line. 

Za przygotowanie raportów w tym pozyskanie niezbędnych danych do ich przygotowania jest 

odpowiedzialny Wykonawca.  Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy wszystkie 

posiadane narzędzia oraz narzędzia, które zostaną dostarczone i wdrożone w ramach niniejszego 

zamówienia, pomocne do przygotowania raportów.  

Narzędzia aktualnie posiadane przez Zamawiającego zostały wskazane w OPZ. 

 

Pytanie 294 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 
pkt 2, wymaganie 3 - W wymaganiu 3 mowa jest o ilości 100 nazwanych kontach techników. Czy 

Zamawiający wymaga, aby licencje oferowanego oprogramowania ITSM pozwalały na jednoczesną 

pracę 100 techników w tym samym czasie? 

 

Odp. 294 

Zamawiający wymaga, aby licencje oferowanego oprogramowania ITSM pozwalały na jednoczesną 

pracę 100 techników w tym samym czasie. 

 

Pytanie 295 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 
pkt 3 wymaganie 12 - W wymaganiu 12 mowa jest o dostępie www dla użytkowników do statusu 

własnych zgłoszeń, dodawania komentarzy, podglądu i edycji danych użytkownika, prowadzenia 

projektów oraz przeglądania bazy wiedzy znanych problemów i ich rozwiązań. 

Dla ilu użytkowników jednoczesnych wymagane jest zapewnienie takiego dostępu? 

 

Odp. 295 

Taki dostęp wymagany jest dla nieograniczonej liczby użytkowników jednoczesnych. 

 

Pytanie 296 - Dotyczy Rozdziału 11.3 Etap dostawy i konfiguracji nowej infrastruktury 
Jakie dane posiada Zamawiający, które mogą podlegać migracji do nowego systemu ITSM? 

Jaki to jest wolumen danych? 

 

Odp. 296 

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres danych, które mogą podlegać ewentualnej migracji, 

zostanie uzgodniony z Wykonawcą i potwierdzony w „Planie instalacji i konfiguracji”. 

 

Pytanie 297 - Dotyczy Rozdziału 10.11 Oprogramowanie ITSM 
W jakim narzędziu przechowywane są obecnie dane konfiguracji CMDB? 



 

Jaki procent wszystkich elementów konfiguracji objętych utrzymaniem dostępny jest w obecnej bazie 

CMDB? 

 

Odp. 297 

Dane konfiguracji CMDB przechowywane są w HPSM. Zamawiający posiada pełną inwentaryzację 

sprzętu i oprogramowania. 

 

Pytanie 298 - Dotyczy Rozdziału 10.11 Oprogramowanie ITSM 
pkt 3, wymaganie II.18 - Czy Zamawiający przechowuje informacje o posiadanych przez 

użytkownika licencjach na oprogramowanie i powiązaniu ich z zainstalowanym na komputerach 

oprogramowaniem w istniejącej bazie CMDB w systemie ITSM? 

Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada takie dane? 

 

Odp. 298 

Zamawiający nie przechowuje informacji o posiadanych przez użytkownika licencjach na 

oprogramowanie i powiązaniu ich z zainstalowanym na komputerach oprogramowaniem w 

istniejącej bazie CMDB w systemie ITSM. 

Zamawiający posiada takie dane. 

 

Pytanie 299 - Dotyczy Rozdziału 10.13.3 Narzędzia do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy danych 
Wykonawca zobowiązany jest m.in. do przeprowadzenia następujących czynności: 

- instalacja oprogramowania dla środowiska produkcyjnego wraz z podłączeniem źródeł danych." 

Prosimy o doprecyzowanie co to narzędzie ma robić? 

Czy można założyć, że narzędzie to będzie podłączone tylko do źródła danych systemu ITSM? 

Jeśli nie, to proszę o wymienienie źródeł danych? 

 

Odp. 299 

Zakres wymagań na przedmiotowe narzędzie opisane jest w OPZ w rozdz. 9.13.3 Narzędzie do 

przechowywania, wizualizacji, wyszukiwania i analizy logów. 

Narzędzie to nie będzie podłączone tylko do źródła danych systemu ITSM. 

Szczegółowy zakres źródeł danych zostanie ustalony w ramach przygotowania „Planu instalacji i 

konfiguracji”. 

 

Pytanie 300 - Dotyczy Rozdziału 11.3 Etap dostawy i konfiguracji nowej infrastruktury 
„Wykonawca musi uwzględnić proces migracji danych, zgodnie z punktem 10. Instalacja i 

konfiguracja dostarczonej infrastruktury i oprogramowania." 

Czy Zamawiający oczekuje migracji danych również z systemów wymienionych w punkcie 10.11 

(Oprogramowanie ITSM) oraz (10.13 Narzędzie wspierające)? 

Jakie dane posiada Zamawiający, które powinny być przemigrowane oraz jaki to jest wolumen 

danych? 

 

Odp. 300 



 

Zamawiający nie oczekuje migracji danych również z systemów wymienionych w rozdz. 10.11 

Oprogramowanie ITSM oraz 10.13 Narzędzie wspierające. 

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres danych i procesów, które mogą podlegać 

ewentualnej migracji, zostanie uzgodniony z Wykonawcą i potwierdzony w „Planie instalacji i 

konfiguracji”. 

 

Pytanie 301 - Dotyczy Rozdziału 11.4 Etap wdrożenia produktów projektów CAPAP, K-

GESUT, ZSIN Faza II 
„Wykonawca niniejszego przedmiotu umowy musi być gotowy do współpracy z Wykonawcą 

rozbudowy i rozwoju systemów SIG. Wśród standardowych zadań realizowanych przez Wykonawcę 

mogą pojawić się: 

- Rekonfiguracja szyny usług (zgodnie dokumentacją zmiany)" 

Czy Zamawiający oczekuje w ramach rekonfiguracji szyny usług w zakresie jedynie warstwy 

infrastruktury dla szyny usług? 

Jeśli nie, to w jakim jeszcze zakresie oczekiwana jest rekonfiguracja tejże szyny? 

 

Odp. 301 

Zamawiający oczekuje, w ramach rekonfiguracji szyny usług, nie tylko rekonfiguracji w zakresie 

warstwy infrastruktury dla szyny usług. 

Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy niniejszego przedmiotu umowy z Wykonawcą 

rozbudowy i rozwoju systemów SIG np. poprzez publikowanie przygotowanych przez Wykonawcą 

rozbudowy i rozwoju systemów SIG usług na szynie usług. 

 

Pytanie 302 - Dotyczy Rozdziału 10 Instalacja i konfiguracja dostarczonej infrastruktury i 

oprogramowania. 
„3. Migracji danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego środowiska. W ramach zadania 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich prac związanych z konfiguracją oraz 

migracją danych zgromadzonych w obecnych magazynach danych, z zachowaniem maksymalnej 

możliwej dostępności Usług i Systemów oraz spójności danych. Należy również przeprowadzić 

rekonfigurację obecnego środowiska tak aby w maksymalnym stopniu ograniczyć konieczność zmian 

konfiguracji Systemów i Usług. Migracji podlegać będą w szczególności: 

a. Bazy danych, 

b. Maszyny wirtualne, 

c. Zasoby plikowe, 

d. Monitorowane obiekty (dla środowiska monitoringu),” 

Czy Zamawiający wymaga migracji wszystkich baz danych do nowej infrastruktury? 

Czy Zamawiający wymaga migracji wszystkich aplikacji/systemów korzystających z w/w baz 

danych do nowej infrastruktury? 

 

Odp. 302 

Zamawiający wymaga migracji wszystkich baz danych do nowej infrastruktury. 

Zamawiający wymaga migracji wszystkich aplikacji/systemów korzystających z w/w baz danych do 

nowej infrastruktury. 

 



 

Pytanie 303 - Dotyczy Rozdziału 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE 
pkt 3 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika, który sumarycznie musi być 

wyposażony w 32 porty 40GbE (24 porty na przełączniku plus możliwość rozbudowy o 8 

dodatkowych portów 40GbE), czy 40 portów 40GbE (32 porty na przełączniku plus możliwość 

rozbudowy o 8 dodatkowych portów 40GbE)? 

 

Odp. 303 

Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 24 

wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 wkładkami 

QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 

Pytanie 304 - Dotyczy Rozdziału 10 Instalacja i konfiguracja dostarczonej infrastruktury i 

oprogramowania 
pkt 3 - Czy na etapie migracji opisanej w/w punkcie 3 Wykonawca ma założyć dostępność zasobów 

Wykonawcy Systemów do przeprowadzenia niezbędnych zmian konfiguracyjnych po stronie 

aplikacji (w szczególności aplikacji dedykowanych)? 

 

Odp. 304 

Zamawiający informuje, że w zakresie aplikacji dedykowanych zamawiający posiada pełna 

dokumentacje funkcjonalną. Na potrzeby przeprowadzenia niezbędnych zmian konfiguracyjnych po 

stronie aplikacji (w szczególności aplikacji dedykowanych) Wykonawca ma wykorzystać informacje 

zawarte w dokumentacji dostępnej dla każdej z aplikacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

pełna dokumentacja zostanie przekazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy. Wykonawca nie 

może założyć dostępności zasobów Wykonawców Systemów. 

 

Pytanie 305 - Dotyczy Rozdziału 10 Instalacja i konfiguracja dostarczonej infrastruktury i 

oprogramowania 
pkt 3 - Czy na etapie migracji opisanej w/w punkcie 3 Wykonawca ma założyć dostępność zasobów 

Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych testów weryfikacyjnych potwierdzających 

poprawność migrowanych danych oraz działania aplikacji (w szczególności aplikacji 

dedykowanych)? 

 

Odp. 305 

Wykonawca może założyć dostępność zasobów Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych 

testów weryfikacyjnych potwierdzających poprawność migrowanych danych oraz działania aplikacji 

(w szczególności aplikacji dedykowanych). 

 

Pytanie 306 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji 
Czy w architekturze docelowego rozwiązania funkcjonować będzie aktualne oprogramowanie 

backupowe Netbackup i nowe rozwiązanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa posiadanego przez 

Zamawiającego środowiska wirtualizacji VMware vSphere  Enterprise plus na 40 procesorów 

fizycznych hostów ESX opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia) w rozdziale 9.10? 



 

 

Odp. 306 

W architekturze docelowego rozwiązania, na potrzeby wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji, Zamawiający przewiduje wykorzystanie rozwiązania opisanego w rozdz.  

9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa środowiska wirtualizacji. 

 

Pytanie 307 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji 
Prosimy o podanie jaka jest ilość danych Front-End do objęcia ochroną z podziałem na lokalizacje? 

 

Odp. 307 

Zamawiający informuje, że na planowaną liczbę maszyn wirtualnych, które zostaną uruchomione na 

dostarczonej infrastrukturze sprzętowej składają się obecnie utrzymywane maszyny wirtualne oraz 

nowe maszyny, utworzone na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego projektów, w tym 

projektów współfinansowanych ze środków Unijnych. Zgodnie z wymaganiami OPZ: "Oferowane 

licencje muszą zapewnić backup / odtwarzanie środowiska VMware składającego się z 20 serwerów 

ESX posiadających łącznie 40 fizycznych procesorów", niezależnie od wolumenu danych. 

 

Pytanie 308 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji 
Prosimy o podanie jaki procent danych ma podlegać replikacji do drugiej lokalizacji? 

 

Odp. 308 

Replikacji do drugiej lokalizacji powinny podlegać wszystkie dane kopii bezpieczeństwa środowiska 

wirtualizacji. 

 

Pytanie 309 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji 
Prosimy o podanie jaka jest planowana retencja danych na dyskach? 

 

Odp. 309 

Obecnie kopie bezpieczeństwa środowiska wirtualizacji są przechowywane na de-duplikatorze z 

retencją 2 tygodnie. Dotyczy to zarówno lokalizacji Warszawa i repliki w Katowicach. 

Planowana retencja zostanie ustalona na etapie przygotowywania „Planu instalacji i konfiguracji.” 

 

Pytanie 310 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji 
Prosimy o podanie ilości napędów taśmowych w bibliotekach taśmowych, które zostaną podłączone 

do systemu w rozbiciu na lokalizacje (Warszawa, Katowice)? 

 

Odp. 310 

Będące w posiadaniu przez Zamawiającego biblioteki taśmowe posiadają: 

 w Warszawie: 4 napędy LTO5; 2 napędy LTO6; 



 

 w Katowicach: 2 napędy LTO6. 

 

Pytanie 311 - Dotyczy Rozdziału 9.10 Oprogramowanie wykonywania kopii bezpieczeństwa 

środowiska wirtualizacji 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt 4 tabeli wymagań. Czy Zamawiający w zakresie dostarczenia 

oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa oczekuje dostarczenia 2 dodatkowych 

serwerów zarządzających backupem i odtwarzaniem zabezpieczanego środowiska? 

 

Odp. 311 

Zamawiający w zakresie dostarczenia oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa nie 

oczekuje dostarczenia 2 dodatkowych serwerów zarządzających backupem i odtwarzaniem 

zabezpieczanego środowiska. 

 

Pytanie 312 - Dotyczy Rozdziału 7.2 Główna infrastruktura programowa 
W rozdziale 7.2 Główna infrastruktura programowa w tabeli zestawione zostały licencje na system 

backupu Netbackup bez podania ich ilości. Prosimy o podanie ilości posiadanych licencji Netbackup? 

 

Odp. 312 

Zmiana w OPZ rozdz. 7.2: 

 

Uzupełniona tabela z zestawieniem oprogramowania o ilość posiadanych licencji. 

 

Pytanie 313 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 
W rozdziale 7.2 Główna infrastruktura programowa w tabeli zestawione zostały licencje na system 

backupu Netbackup bez podania ich ilości. Prosimy o podanie ilości posiadanych licencji Netbackup? 

 

Odp. 313 

Zmiana w OPZ rozdz. 7.2: 

 

Uzupełniona tabela z zestawieniem oprogramowania o ilość posiadanych licencji. 

 

Pytanie 314 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 
Prosimy o podanie jaka jest architektura systemu backupu Netbackup w Warszawie? Ile jest 

serwerów typu master, ile jest serwerów typu media serwer? 

 

Odp. 314 

Zamawiający informuje, że w Warszawie jest zainstalowany 1 serwer typu master i 1 serwer typu 

media serwer. Master serwer pełni jednocześnie rolę media serwera. 

 

Pytanie 315 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 



 

Prosimy o podanie jaka jest architektura systemu backupu Netbackup w Katowicach? Ile jest 

serwerów typu master, ile jest serwerów typu media serwer? 

 

Odp. 315 

Zamawiający informuje, że w Katowicach jest 1 serwer typu media serwer, zarządzany przez master 

serwer z Warszawy. 

 

Pytanie 316 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 
Prosimy o podanie jaka jest liczba TB danych Front-End (Full Backup) backupowanych przez 

Netbackup na deduplikactor DD2500 w rozbiciu na lokalizacje (Warszawa, Katowice) oraz rodzaj 

backupowanych danych (maszyny wirtualne VMware z warstwy aplikacyjnej, maszyny wirtualne 

OVM z warstwy szyny usług, maszyny wirtualne VMware z warstwy szyny usług,  bazy danych, 

macierze NAS, inne)? 

 

Odp. 316 

Na deduplikator DD2500 backupowene są przez Netbackup: maszyny wirtualne Vmware, maszyny 

wirtualne OVM z warstwy szyny usług oraz bazy danych. Wolumen danych poniżej 20TB. 

 

Pytanie 317 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 
Prosimy o podanie liczby serwerów i liczby procesorów na serwerach VMware w warstwie 

aplikacyjnej? 

 

Odp. 317 

Środowisko wirtualizacji Vmware składa się z 20 serwerów, każdy z 4 procesorami. 

 

Pytanie 318 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 
Prosimy o podanie liczby serwerów i liczby procesorów na serwerach VMware w warstwie szyny 

usług? 

 

Odp. 318 

W warstwie szyny usług nie są wykorzystywane serwery Vmware. 

 

Pytanie 319 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 
Czy replikacji do drugiej lokalizacji w ramach systemu Netbackup poddawane są wszystkie dane 

backupowane na deduplikator DD2500? Prosimy o podanie jaka jest liczba TB danych podlegających 

replikacji do drugiej lokalizacji z poszczególnych warstw? 

 

Odp. 319 

Replikacji do drugiej lokalizacji w ramach systemu Netbackup poddawane są wszystkie dane 

backupowane na deduplikator DD2500. 

Wolumen danych poniżej 20TB. 

 

Pytanie 320 - Dotyczy Rozdziału 7.15 Środowisko backupowe 



 

Prosimy o podanie ilości napędów taśmowych w bibliotekach taśmowych podłączonych do systemu 

backupu Netbackup w rozbiciu na lokalizacje (Warszawa, Katowice)? 

 

Odp. 320 

Będące w posiadaniu przez Zamawiającego biblioteki taśmowe posiadają: 

 w Warszawie: 4 napędy LTO5; 2 napędy LTO6; 

 w Katowicach: 2 napędy LTO6. 

 

Pytanie 321 - Dotyczy Rozdziału 9.6 Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i 9.7 

Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 
Usługa wsparcia realizowana przez producenta będącego licencjodawcą. 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ramach usługi wsparcia świadczonej dla oprogramowania do 

wirtualizacji sieci zgłoszenia serwisowe były przekazywane pomiędzy licencjodawcą 

oprogramowania a producentem oprogramowania? W przypadku zgody na taką formę świadczenia 

usługi wsparcia Zamawiający może liczyć się z opóźnieniem w odpowiedzi, jeśli wymagane będzie 

zaangażowanie poziomu wsparcia L3 (tylko producent) oraz usunięcia poważnych błędów lub z 

obszaru funkcjonalności lub bezpieczeństwa. 

 

Odp. 321 

Zamawiający informuje, że zapis OPZ: "Wszystkie licencje mają być wraz z wsparciem technicznym 

[…] świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania,", oznacza że 

producent oprogramowania jest jednocześnie jego licencjodawcą. W związku z powyższym nie 

istnieje zagadnienie przekazywania zgłoszeń serwisowych pomiędzy licencjodawcą 

oprogramowania, a producentem oprogramowania. 

 

Pytanie 322 - Dotyczy Rozdziału 9.6 Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i 9.7 

Oprogramowanie do wirtualizacji sieci 
Usługa wsparcia realizowana przez producenta będącego licencjodawcą. 

Czy Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia serwisowe dla oprogramowania wirtualizacji i 

wirtualizacji sieci można było zakładać na wspólnym portalu pozwalającym na zarządzanie 

licencjami? Prosimy o zdefiniowanie jakie inne funkcjonalności powinny być dostępne na portalu 

www. 

 

Odp. 322 

Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenia serwisowe dla oprogramowania wirtualizacji i wirtualizacji 

sieci można było zakładać na wspólnym portalu pozwalającym na zarządzanie licencjami. Na portalu 

WWW pozwalającym na zarządzanie licencjami powinny być dostępne funkcjonalności oferowane 

przez producenta danego oprogramowania. 

 

Pytanie 323 - Dotyczy Rozdziału 12.4.13 Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług 
W jaki sposób Zamawiający obecnie realizuje ten proces ? Przy wykorzystaniu jakich narzędzi? 

 

Odp. 323 

Zamawiający, do realizacji procesu zarządzania  zasobami i konfiguracją usług wykorzystuje 

narzędzie HPSM oraz wspiera się rozwiązaniami JIRA i CONFLUENCE. Dostęp do ww. systemów 



 

oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji procesu Zamawiający przekaże po zawarciu 

umowy. 

 

Pytanie 324 - Dotyczy Rozdziału 12.4.16 Utrzymanie narzędzi ITSM 
Zamawiający wymienia tu kilka narzędzi, jednak tabela w rozdziale 7.2 (główna infrastruktura 

programowa) zawiera kilka dodatkowych narzędzi systemu monitorowania (m.in. Real User Monitor, 

NNM i inne). Prosimy o przedstawienie kompletnej (lub wskazanie, która jest kompletna) listy 

oprogramowania, które ma zostać objęta procesem utrzymania. 

 

Odp. 324 

W obszarze utrzymania narzędzi ITSM lista oprogramowania która ma być objęta procesem 

utrzymania wymieniona jest w rozdz. 7.2. Główna infrastruktura programowa. 

 

Pytanie 325 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązania w modelu SaaS - w kontekście narzędzi ITSM. 

 

Odp. 325 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy rozwiązania w modelu SaaS - w kontekście narzędzi ITSM. 

 

Pytanie 326 
Jaką liczbę usług biznesowych chce Zamawiający objąć modelowaniem w systemie CMDB? 

 

Odp. 326 

Zamawiający szacuje ilość usług biznesowych, które należy objąć modelowaniem w systemie 

CMDB, na poziomie kilkuset. 

 

Pytanie 327 - Dotyczy Rozdziału 9.11 Oprogramowanie ITSM 
pkt 3-5 - Co Zamawiający rozumie poprzez postać graficzną? Czy czas prezentowany w postaci cyfr, 

jak na zegarku elektronicznym jest spełnieniem wymagania? Czy flagi lub kolory wskazujące 

umownie (tzn. odpowiednio skonfigurowane wg uprzednio przyjętego schematu) na upływ czasu 

będą spełniały powyższe wymaganie? 

 

Odp. 327 

Poprzez postać graficzną zegara, Zamawiający rozumie prezentowanie upływu czasu w GUI, dla 

danego zgłoszenia lub listy zgłoszeń. 

 

Pytanie 328 - Dotyczy Rozdziału 8 Ogólna koncepcja docelowego rozwiązania i 9.3 Macierze 

blokowe 
Zamawiający w dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ” w rozdziale 8 „Ogólna koncepcja 

docelowego rozwiązania” obrazuje docelową koncepcję architektury środowiska opartego o jedną 

lokalizację w Warszawie z dwoma odrębnymi pomieszczeniami oraz lokalizację zapasową w 

Katowicach dla systemu kopii zapasowych. Dalej w rozdziale 9 „Dostawa infrastruktury i 



 

oprogramowania” w podpunkcie 9.3 Macierze blokowe Zamawiający precyzuje wymagania 

dotyczące dostarczanych macierzy blokowych i systemu ich wirtualizacji.  

Wymóg pamięci cache powyżej 1 TB oraz ilość dysków SSD oraz SAS sugerują przeznaczenie pod 

duże obciążenia ze względu na ilości operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). Jednocześnie 

macierze te wyposażone mają być tylko w cztery porty FC o prędkości 16Gb/s co powoduje 

powstanie wąskiego gardła oraz znacząco zmniejsza odporność architektury na awarię. Opisana 

architektura jednoznacznie wskazuje na klasyczne macierze, nie uwzględniając nowoczesnych 

systemów dostępnych obecnie na rynku, a mianowicie rozwiązań hybrydowych (wykorzystujących 

dyski SSD oraz NL-SAS) oraz All-Flash (zbudowanych wyłącznie w oparciu o dyski SSD). Wnosimy 

zatem o sprecyzowanie wymagań wydajnościowych (operacji wejścia/wyjścia – IOPS) jakie muszą 

spełnić oferowane macierze w odniesieniu do wymaganej pojemności, doprecyzowanie niezbędnej 

ilości portów w macierzach i dopuszczenie wymienionych technologii do postępowania. Czy zatem 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie biorąc pod uwagę fakt, że systemy hybrydowe oraz full-flash 

są dużo wydajniejsze od tradycyjnej architektury oraz często znacząco tańsze w zakupie oraz 

eksploatacji? 

W naszej opinii zaproponowana zmiana będzie miała korzystny wpływ na zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz może mieć wpływ na lepsze wykorzystanie wydatkowanych środków publicznych. 

 

Odp. 328 

Zamawiający w wymaganiu nr 25 dla macierzy blokowej zapisał: „Macierz musi posiadać 

funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych 

pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych (SSD, SAS/FC, NLSAS/SATA), w zależności od 

stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane 

automatycznie bez udziału administratora. Migracja danych musi odbywać się bez przerywania 

dostępu do danych od strony hostów i aplikacji.”. Przez takie wymaganie Zamawiający wymaga 

dostawy macierzy hybrydowej. 

 

Pytanie 329 - Dotyczy Rozdziału 8 Ogólna koncepcja docelowego rozwiązania i 9.3 Macierze 

blokowe 
Zamawiający w dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ” w rozdziale 8 „Ogólna koncepcja 

docelowego rozwiązania” obrazuje docelową koncepcję architektury środowiska opartego o jedną 

lokalizację w Warszawie z dwoma odrębnymi pomieszczeniami oraz lokalizację zapasową w 

Katowicach dla systemu kopii zapasowych. Dalej w rozdziale 9 „Dostawa infrastruktury i 

oprogramowania” w podpunkcie 9.3 Macierze blokowe Zamawiający precyzuje wymagania 

dotyczące dostarczanych macierzy blokowych i systemu ich wirtualizacji.  

Wymóg pamięci cache powyżej 1 TB oraz ilość dysków SSD oraz SAS sugerują przeznaczenie pod 

duże obciążenia pod kątem ilości operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). Jednocześnie macierze 

te wyposażone mają być tylko w cztery porty FC o prędkości 16Gb/s co powoduje powstanie 

wąskiego gardła oraz znacząco zmniejsza odporność architektury na awarię. Dodatkowo całkowita 

wymagana pojemność podzielona jest pomiędzy trzy macierze oraz ich repliki. Z punktu widzenia 

architektury powoduje to rażące zwielokrotnienie nakładów potrzebnych na zakup infrastruktury i 

jednocześnie generuje dodatkowy narzut na późniejsze utrzymanie tych systemów. Dużo 

korzystniejszym podejściem z punktu widzenia architektury, jej wdrożenia i utrzymania, jak również 

zakupu byłoby skonsolidowanie wymaganych pojemności i wydajności do dwóch systemów 

(oryginału i repliki) zapewniających również odpowiednią dostępność (np.:na poziomie 99,99999%). 

Wnosimy zatem o umożliwienie dostarczenia skonsolidowanego systemu w miejsce wymaganych 

trzech oddzielnych, co przełoży się na wymierne oszczędności w procesie zakupowym jak i 



 

późniejszego utrzymania (mniejsza ilość systemów to  mniej licencji, niższe koszty wsparcia 

producenta itp…). Czy zatem Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? 

W naszej opinii zaproponowana zmiana będzie miała korzystny wpływ na zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz może mieć wpływ na lepsze wykorzystanie wydatkowanych środków publicznych. 

 

Odp. 329 

Zamawiający nie dopuści dostarczenia skonsolidowanego systemu w miejsce wymaganych trzech 

oddzielnych. Dla każdego typu macierzy Zamawiający przewiduje inny rodzaj zastosowania. 

 

Pytanie 330 - Dotyczy Rozdziału 8 Ogólna koncepcja docelowego rozwiązania i 9.3 Macierze 

blokowe 
Zamawiający w dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ” w rozdziale 8 „Ogólna koncepcja 

docelowego rozwiązania” obrazuje docelową koncepcję architektury środowiska opartego o jedną 

lokalizację w Warszawie z dwoma odrębnymi pomieszczeniami oraz lokalizację zapasową w 

Katowicach dla systemu kopii zapasowych. Dalej w rozdziale 9 „Dostawa infrastruktury i 

oprogramowania” w podpunkcie 9.3 Macierze blokowe Zamawiający precyzuje wymagania 

dotyczące dostarczanych macierzy blokowych i systemu ich wirtualizacji. Wymagania dotyczące 

systemu wirtualizacji oraz jego parametry jednoznacznie wskazują na rozwiązanie jednego 

producenta – DELL EMC VPLEX, niektóre parametry jak np. czasy RTT są przepisane z 

dokumentacji producenta, mimo że nie znajdują odzwierciedlenia w opisanej w rozdziale 8 koncepcji. 

Obecnie na rynku tylko to rozwiązanie spełnia cytowane poniżej wymagania w 100% : „Wirtualny 

wolumen logiczny prezentowany jednocześnie w trybie zapisu/odczytu w obu lokalizacjach 

zbudowany jest w oparciu o parę fizycznych wolumenów logicznych połączonych ze sobą zdalną 

replikacją danych (kopia lustrzana realizowana pomiędzy lokalizacjami).”  

oraz: „• (…) z możliwością rozbudowy do co najmniej 8 (kontrolerów). • (…) portów FC 16 Gb/s 

służących do komunikacji z serwerami, z możliwością rozbudowy do co najmniej 32. • (…) portów 

FC 16 Gb/s służących do komunikacji z macierzami dyskowymi, z możliwością rozbudowy do co 

najmniej 32. • 256 GB pamięci podręcznej brutto, z możliwością rozbudowy do co najmniej 1024 

GB. • 4 porty FC 16 Gb/s służące do komunikacji pomiędzy lokalizacjami, z możliwością 

rozbudowy do co najmniej 16.” 

Wnosimy zatem o usunięcie tych zapisów i co za tym idzie, dopuszczenie rozwiązań 

konkurencyjnych pozwalających na uzyskanie podobnej funkcjonalności. Jednocześnie pragniemy 

podkreślić, że takie zapisy preferują tylko jednego producenta DELL EMC oraz przy opisanej 

architekturze docelowej stawiają pod znakiem zapytania celowość takiej konfiguracji (macierze 

stojące w tej samej lokalizacji w oddzielnych pomieszczeniach) i powodują naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych oraz zasad uczciwej konkurencji. Dodatkowym punktem budzącym 

wątpliwości jest wymóg dostarczenia licencji na replikację macierzową, a równocześnie zapewnienie 

tej samej funkcjonalności na poziomie wirtualizatora pamięci masowych. Czy zatem Zamawiający 

usunie te wymagania, dopuszczając konkurencyjne i znacznie bardziej optymalne funkcjonalnie i 

kosztowo rozwiązania (mające korzystny wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji oraz mogące 

mieć wpływ na lepsze wykorzystanie wydatkowanych środków publicznych). 

 

Odp. 330 

Zmiana OPZ rozdz. 9.3.1.2, 9.3.2.2, 9.3.3.2 pkt 39: 

Wirtualny wolumen logiczny prezentowany w obu lokalizacjach, zbudowany jest w oparciu o parę 

fizycznych wolumenów logicznych połączonych ze sobą zdalną replikacją danych (kopia lustrzana 



 

realizowana pomiędzy lokalizacjami). Wymagane jest zapewnienie spójności danych dla 

synchronicznego trybu replikacji. 

 

Zmiana OPZ rozdz. 9.3.1.2 Wymagania na moduł wirtualizacji zasobów dyskowych na poziomie 

sieci SAN, rozdz. 9.3.2.2 Wymagania na moduł wirtualizacji zasobów dyskowych na poziomie sieci 

SAN, rozdz. 9.3.3.2 Wymagania na moduł wirtualizacji zasobów dyskowych na poziomie sieci SAN, 

punkt 46: 

Oferowane rozwiązanie wirtualizacyjne (dla pojedynczej lokalizacji) ma być wyposażone w co 

najmniej: 

 

• 2 kontrolery z możliwością rozbudowy do co najmniej 4. 

• 10 portów FC 16 Gb/s na kontroler, z możliwością rozbudowy do co najmniej 20 portów FC 16 

Gb/s na kontroler. 

• 128 GB pamięci podręcznej brutto na kontroler, z możliwością rozbudowy do co najmniej 256 GB 

na kontroler. Sumarycznie dla wszystkich kontrolerów. 

 

 

Zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPZ 

1. Zmiana w OPZ rozdz. 9.4.1 Rozwiązanie NAS typ A, punkt 29: 

 

Rozwiązanie musi zapewniać dostęp do danych przy jednoczesnym wykorzystaniu 

portów/interfejsów typu 10 Gigabit Ethernet. 

 

2. Zmiana w OPZ rozdz. 9.4.2 Rozwiązanie NAS typ B, punkt 31: 

 

Rozwiązanie pamięci masowej musi posiadać nie mniej niż 20 portów typu 10 Gigabit 

Ethernet. Sumaryczna przepustowość portów zapewniających dostęp do danych (od strony 

serwerów i sieci LAN) musi być nie mniejsza niż 200 Gbps.  

 

3. Zmiana w OPZ rozdz. 9.4.3 Rozwiązanie NAS typ C, punkt  29: 

 

Rozwiązanie musi zapewniać dostęp do danych przy jednoczesnym wykorzystaniu 

portów/interfejsów typu 10 Gigabit Ethernet. 

 

4. Zmiana w OPZ rozdz. 10.6 Oprogramowanie baz danych, zmiana treści: 

 

Migracja obecnie utrzymywanych przez Zamawiającego baz danych na dostarczone w 

ramach niniejszego postępowania serwery (4 serwery RACK typ A) i macierzy blokowej 

(Macierz blokowa typ B). Zamawiający nie wymaga zmiany lub aktualizacji silnika bazy 

danych, jedynie przeniesienia baz danych na nowy sprzęt dostarczany w ramach niniejszego 

postępowania. Wielkość baz danych podlegających migracji wynosi ok. 90GB, w przeszło 60 

instancjach baz danych. 

 



 

5. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.4, punkt 6: 

 

Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2GB pamięci Flash oraz minimum 1GB 

pamięci DRAM. Ilość zainstalowanej pamięci RAM powinna zapewniać prawidłową pracę 

urządzenia oraz oprogramowania. 

 

6. Zmiana w OPZ rozdz. 7.2: 

 

Uzupełniona tabela z zestawieniem oprogramowania o ilość posiadanych licencji. 

 

7. Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.1.1, punkt 2: 

 

Zainstalowane 1TB RAM DDR4 Registred DIMMs lub LoadReduces DIMM w modułach min. 

64GB. Minimum 16 slotów na pamięć. Możliwość rozbudowy do 1.5TB RAM. 

 

8. Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.2, punkt 2: 

 

Zainstalowane 1TB RAM DDR4 Registred DIMMs lub LoadReduces DIMM w modułach min. 

64GB. 

 

9. Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.3, punkt 2: 

 

Zainstalowane  minimum 512GB RAM DDR4 Registred DIMMs lub LoadReduced DIMM w 

modułach min. 64GB. 

 

10. Zmiana w OPZ p. 9.12.1, punkt 21: 

 

Usunięte wymaganie 21. 

 

11. Zmiana w OPZ rozdz.. 9.12.6: 

 

Zmiana tytułu sekcji: Wymagania ochrony IPS, AV, anty-spyware 

 

12. Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 2: 

 

Możliwość umieszczania w ramach pojedynczej obudowy wszystkich typów serwerów blade 

obecnych w ofercie danego producenta. 

 

13. Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 23: 

 

Monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć. 

 

14. Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 24: 

 

Wykreślenie wymagania 24. 

 

15. Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.1, punkt 6: 

 

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 20GbE lub minimum 4 interfejsy sieciowe 10GbE 

 



 

16. Zmiana w OPZ rozdz. 9.3.1.1, punkt 34, rozdz. 9.3.2.1, punkt 34, rozdz. 9.3.3.1, punkt 34: 

 

Oferowana macierz ma nie mniej niż 1024GB pamięci cache. 

 

17. Zmiana w OPZ rozdz.. 9.13.1, punkt 9: 

 

Usunięte wymaganie nr 9. 

 

18. Zmiana w OPZ rozdz. 9.4.1, punkt 22: 

 

Rozwiązanie pamięci dyskowej musi posiadać funkcjonalność replikacji synchronicznej lub 

asynchronicznej danych. 

 

19. Zmiana w OPZ rozdz.. 9.10, punkt 7: 

 

Oprogramowanie backupowe musi być wspierane (kompatybilne) z posiadanym przez 

Zamawiającego de-duplikatorem EMC DataDomain. 

 

20. Zmiana w OPZ rozdz. 9.10, punkt 10: 

 

Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) następujące 

systemy operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster) , Linux (Red Hat, SUSE, Debian, 

CentOS, Ubnutu, Novell OES), FreeBSD. 

 

21. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.3, punkt 28: 

 

Router musi obsługiwać ruch multicast w IPVPN według draft-rosen-vpn-mcast-08.txt (lub 

nowszym). 

 

22. Zmiana w OPZ rozdz.. 9.6, punkt 8: 

 

Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows Server 

2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 

10, SLES9, Ubuntu,  RHEL 5, RHEL 4, RHEL3.  Solaris wersja 10 dla platformy x86, Debian, 

CentOS, FreeBSD, SCO OpenServer, SCO Unixware. 

 

23. Zmiana w OPZ rozdz. 9.13.2, punkt 3: 

 

System musi udostępniać funkcję aktywnego tworzenia próbek ruchu z analizowanej kopii 

ruchu sieciowego. Musi istnieć możliwość aktywnego tworzenia próbek ruchu w formatach 

co najmniej Netflow v5, Netflow v9, IPFIX. System musi posiadać funkcję wysyłania aktywnie 

tworzonych próbek ruchu do systemu NBAD tego samego producenta oraz do kolektorów 

innych producentów. 

 

24. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.2, punkt 3: 

 

Przełącznik typu LEAF musi być wyposażony: 

- w co najmniej 48 portów 1/10GbE z minimum 12 wkładkami SFP 1000Base-T Copper 

Transceiver Module for up to 100m transmission on Cat5, z minimum 14 wkładkami SFP+ 

10 Gigabit Ethernet Optics. 



 

- w co najmniej 6 portów 40Gbps wraz z 6 wkładkami QSFP+. 

Maksymalna długość kabli światłowodowych nie przekroczy 150m, a kabli miedzianych 

100m. 

 

25. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.1, punkt 3: 

 

Przełącznik typu SPINE musi być wyposażony w co najmniej 32 porty 40GbE w konfiguracji: 

24 wbudowane porty oraz łącznie 8 w modułach rozbudowy, wraz z zainstalowanymi 32 

wkładkami QSFP+. Maksymalna długość kabli połączeniowych nie przekroczy 150m. 

 

26. Zmiana w OPZ p. 9.12.7, punkt 4: 

 

Wspierane protokoły: 

- protokoły tekstowe: SSH, Telnet, Telnet 3270, 

- protokoły graficzne: RDP, VNC, X11, 

- protokoły bazodanowe: Oracle, 

- pozostałe protokoły: HTTP, HTTPS, Modbus. 

 

27. Zmiana w OPZ p. 9.12.7, punkt 25: 

 

Usunięte wymaganie nr 25. 

 

28. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.8, punkt 10: 

 

Firewall (dla każdego urządzenia) : 

• musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, 

wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 256 strefami 

bezpieczeństwa z sumaryczną wydajnością nie mniejszą niż 200 Gb/s liczoną dla dużych 

pakietów.  

• musi obsłużyć sumarycznie nie mniej niż 1mln równoległych sesji lub zestawić sumarycznie 

nie mniej niż 100 tysięcy nowych połączeń/sekundę.  

• jednocześnie musi istnieć możliwość rozbudowy by obsługiwało dla funkcji Stateful Firewall 

co najmniej przepustowość 400 Gb/s dla dużych pakietów i 2mln sesji równoległych. 

 

29. Zmiana w OPZ p. 9.12.6, punkt 31: 

 

System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać uruchomienie modułu IPS/IDS per reguła 

polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby funkcjonalność IPS/IDS 

uruchamiana była per urządzenie lub jego część (np. interfejs sieciowy, strefa 

bezpieczeństwa). Wymagane dostarczenie subskrypcji na zgodny z ofertą Wykonawcy - „Czas 

Trwania Wsparcia Technicznego” dla funkcjonalności Intrusion Prevention System (IPS) od 

daty podpisania protokołu końcowego. 

 

30. Zmiana w OPZ p. 9.12.8, punkt 13: 

 

Firewall ma umożliwiać  rozbudowę o funkcje wykrywania i blokowania ataków intruzów 

(IPS, intrusion prevention) oraz ochrony aplikacji (Application Security) realizowanej 

sprzętowo lub programowo na modułach usługowych. System zabezpieczeń musi wtedy 

identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i 

aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez 



 

hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach 

polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z sumaryczną 

wydajnością nie mniejszą niż 8 Gb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i 

udostępniana przez producenta urządzenia firewall, zawierać co najmniej 6000 sygnatur 

ataków. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta co najmniej raz w 

tygodniu. Wymagane dostarczenie subskrypcji na zgodny z ofertą Wykonawcy - „Czas 

Trwania Wsparcia Technicznego” dla funkcjonalności Intrusion Prevention System (IPS) 

oraz ochrony aplikacyjnej od daty podpisania protokołu końcowego. 

 

31. Zmiana w OPZ rozdz. 9.13.3, punkt 2: 

 

Oprogramowane musi : 

- posiadać wbudowany mechanizm kompresji przechowywanych danych 

- pozwalać na uniwersalne parsowanie przesyłanych danych 

- pozwalać na pracę z logami zdarzeń jednolinijkowych oraz wielolinijkowych  

- pozwalać na rozpoznanie formatów czasu i daty, i normalizowanie ich do jednego wspólnego 

formatu  

Oprogramowanie musi umożliwiać operatorowi oprogramowania samodzielne 

konfigurowanie parsowania nieznanych formatów logów w celu umożliwienia analizy 

zebranych w nich informacji przez opisywane oprogramowanie. 

System ma przechowywać zbierane zdarzenia przez minimum 3 miesiące (dostępne do odczytu 

przez narzędzie w trybie „na żywo”) oraz 1 rok (archiwizacja – dane historyczne). 

 

32. Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 3: 

 

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN dla pojedynczej obudowy. 

Minimum dwa przełączniki  LAN. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN 

w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z 

zachowaniem redundancji połączeń.  

Każdy z modułów musi posiadać minimum 16 wewnętrznych portów 20Gb lub minimum 32 

wewnętrzne porty 10Gb do serwerów (sumaryczne pasmo portów wewnętrznych 

pojedynczego modułu LAN do serwerów, musi wynosić minimum 320Gb). 

Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne: 

• Minimum 4 porty 40Gb 

• Minimum 4 portów 10Gb  

Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 40Gb oraz porty 10Gb, nie 

dopuszcza się samych portów 40Gb) musi wynosić minimum 200Gb dla pojedynczego modułu 

LAN. 

Dostarczone moduły należy obsadzić odpowiednimi do prędkości portów wkładkami. 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty (wewnętrzne oraz zewnętrzne) każdego modułu LAN 

(niezależnie od minimalnej wymaganej ilości portów) muszą być aktywne i gotowe do obsługi 

ruchu sieciowego bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub dodatkowych 

licencji. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne licencje do aktywacji wszystkich portów 

urządzeń. 

 

33. Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 4: 

 

Każda obudowa musi posiadać minimum dwa moduły typu switch 16Gb Fibre-Channel 

wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą 

umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać 



 

wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy 

moduł musi posiadać minimum 8 zewnętrznych portów obsadzonych modułami 16Gb SFP+ 

SW. 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty każdego modułu Fibre-Channel muszą być aktywne i 

gotowe do obsługi ruchu sieciowego SAN bez konieczności dokupowania elementów 

sprzętowych lub dodatkowych licencji. 

Każdy moduł powinien umożliwiać (posiadać licencje): 

• ISL Trunking 

• Fabric Watch 

• Extended Fabric 

• Zaawansowane zarządzanie wydajnością 

 

34. Zmiana w OPZ rozdz. 9.1.1, punkt 7: 

 

Każda z obudów wyposażona w zestaw  zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System 

zasilania  zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy  

przy założeniu konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do 

zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie.  

Procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Wymiana 

zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia  lub odłączenia wentylatorów 

(pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów). 

 

35. Zmiana w OPZ rozdz. 9.2.2, punkt 11 oraz rozdz. 9.2.3, punkt 11: 

 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: 

włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie 

pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). 

Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i 

FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą 

główną. 

Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie do zarządzania serwerem, pozwalające 

na: 

• Inwentaryzację sprzętu serwerowego, monitoring zdrowia - „health status” 

• zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE 

(bootowanie z sieci) 

• zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz 

aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta 

oprogramowania użytkowego 

• zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową 

personalizacją systemu 

• monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć i zasilania 

 

36. Zmiana w OPZ rozdz.. 9.11, punkt 11: 

 

Oprogramowanie serwera musi pracować na systemie operacyjnym Microsoft Windows w 

wersji 32 lub 64 bitowej lub Linux Debian w wersji 32 bitowej lub 64 bitowej, lub Linux 

RedHat w wersji 32 bitowej lub 64 bitowej  oraz współpracować przynajmniej z jedną z baz 

danych: MySQL, Microsoft SQL lub POSTGRESQL. 

 

37. Zmiana w OPZ rozdz. 9.4.1, punkt 14, rozdz. 9.4.2, punkt 17, rozdz. 9.4.3, punkt 14: 



 

 

Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla SMB multi-channel pozwalając na korzystanie z 

kilku kanałów komunikacji dla zwiększenia przepustowości, tolerancje awarii jednego z 

połączeń I automatycznego wychwycenia tego typu awarii. 

 

38. Zmiana w OPZ rozdz.. 9.3.1.1, punkt 33: 

 

Wymagane jest dostarczenie macierzy dyskowej spełniającej wymagania pojemnościowe: 

Macierz dyskowa składająca się z 3 obszarów dyskowych: 

I - zapewniającego bardzo wysoką wydajność - musi zawierać dyski SSD udostępniając 

użytkownikowi powierzchnię użytkową (dla której nie wliczają się dyski parzystości i dyski 

hot spare) minimum 27TB w konfiguracji RAID 5** 

II - zapewniającego wysoką wydajność - musi zawierać dyski SAS o prędkości obrotowej nie 

mniejszej niż 10k RPM w ilości minimum 90 sztuk udostępniając użytkownikowi powierzchnię 

użytkową (dla której nie wliczają się dyski parzystości i dyski hot spare) minimum 128TB w 

konfiguracji RAID 5** 

III - zapewniającego wysoką pojemność - musi zawierać dyski SAS/NL-SAS o prędkości 

obrotowej nie mniejszej niż 7,2k RPM w ilości minimum 40 sztuk udostępniając 

użytkownikowi powierzchnię użytkową (dla której nie wliczają się dyski parzystości i dyski 

hot spare) minimum 161TB w konfiguracji RAID 6** 

Należy wyposażyć macierz w niezbędne dyski zapasowe (spare) zgodnie z zaleceniami 

producenta macierzy (nie mniej niż 1 sztuka na 30 dysków). 

Wszystkie dyski oferowanej i dostarczonej macierzy muszą pracować w trybie „Hot-Plug”. 

W każdym z obszarów wszystkie dyski muszą być tego samego typu i pojemności 

Nie dopuszcza się stosowania dysków cMLC a jedynie dyski klasy eMLC. 

** - Należy przyjąć, że 1 TB=1024GB, 1 GB=1024MB, 1MB=1024kB, 1kB=1024B i grupy 

dyskowe RAID nie większe niż 9 dysków dla RAID 5 oraz 8 dysków dla RAID 6. 

 

39. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.5, punkt 3: 

 

Przełącznik musi być wyposażony, w co najmniej 30 portów Ethernet typu SFP wraz z 

wkładkami  1 GbE SFP oraz musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 4 porty 10GbE lub 2 

porty 40 GbE.  Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu nie mniej niż 8 urządzeń. Stos 

musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania, jako jedno urządzenie. Zarządzanie 

wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego 

częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu 

(master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup – wybór 

przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. 

Wydajność połączenia stosu musi być nie mniejsza niż 320Gbps a pojedynczego urządzenia 

nie mniejsza niż 450Gbps i 300Mpps. 

 

40. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.3, punkt 6: 

 

Router musi obsługiwać interfejsy 10 Gigabit Ethernet zgodne z IEEE 802.3ae. Router musi 

obsługiwać interfejsy 1 Gigabit Ethernet SFP. Urządzenia musi obsługiwać moduły SFP o 

prędkości 1 Gb/s. Interfejsy GbE muszą współpracować z modułami SFP pochodzącymi od 

innych producentów. Router musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9 KB. 

 

41. Zmiana w OPZ rozdz. 9.12.3, punkt 29: 

 



 

W ramach IPVPN ruch multicast musi być obsługiwany wykorzystując sygnalizację BGP oraz 

w zakresie transportu MPLS point-to-multipoint według draft-ietf-l3vpn-2547bis-mcast-bgp-

03.txt  (lub nowszym), draft draft-ietf-l3vpn-2547bis-mcast-02.txt  (lub nowszym)., 

Requirements for Multicast in Layer 3 Provider-Provisioned Virtual  Private Networks 

(PPVPNs) RFC4834 oraz draft-ietf-l3vpn-mvpn-considerations-01. 

 

42. Zmiana w OPZ rozdz. 2: 

 

1. Pozycja Godziny pracy CODGiK otrzymuje brzmienie: "Od 7.15 do 15.15, od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych w CODGiK, o których 

Zamawiający poinformował Wykonawcę." 

2. Pozycja Godziny pracy Zamawiającego otrzymuje brzmienie: "Od 8.15 do 16.15, od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u 

Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę.". 

 

43. Zmiana OPZ rozdz. 9.3.1.2, 9.3.2.2, 9.3.3.2 pkt 39: 

 

Wirtualny wolumen logiczny prezentowany w obu lokalizacjach, zbudowany jest w oparciu o 

parę fizycznych wolumenów logicznych połączonych ze sobą zdalną replikacją danych (kopia 

lustrzana realizowana pomiędzy lokalizacjami). Wymagane jest zapewnienie spójności 

danych dla synchronicznego trybu replikacji. 

 

44. Zmiana OPZ rozdz. 9.3.1.2 Wymagania na moduł wirtualizacji zasobów dyskowych na 

poziomie sieci SAN, rozdz. 9.3.2.2 Wymagania na moduł wirtualizacji zasobów dyskowych 

na poziomie sieci SAN, rozdz. 9.3.3.2 Wymagania na moduł wirtualizacji zasobów 

dyskowych na poziomie sieci SAN, punkt 46: 

 

Oferowane rozwiązanie wirtualizacyjne (dla pojedynczej lokalizacji) ma być wyposażone w 

co najmniej: 

• 2 kontrolery z możliwością rozbudowy do co najmniej 4. 

• 10 portów FC 16 Gb/s na kontroler, z możliwością rozbudowy do co najmniej 20 portów FC 

16 Gb/s na kontroler. 

• 128 GB pamięci podręcznej brutto na kontroler, z możliwością rozbudowy do co najmniej 

256 GB na kontroler. Sumarycznie dla wszystkich kontrolerów. 

 

 
 



 

Zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy 
 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie 

pisemnej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 2. 

 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 

Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach przekazanej licencji 

Zmawiającemu przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego 

producenta oprogramowania innym podmiotom. 

 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

W przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec zmianie 

poprzez jego zwiększenie, z wyjątkiem zlecenia prac dodatkowych zgodnie z ust. 1 pkt. 4 

 

4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 6 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

 

Z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach rękojmi lub 

wsparcia technicznego - wysokości 0,2 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia  

 

5. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

Okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania poszczególnych 

protokołów odbioru przewidzianych w Umowie i jej złącznikach, potwierdzających ich należyte 

wykonanie. 

 

6. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …….. zł (słownie:…………) w terminie 

30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, a pozostałe 30% wysokości 

zabezpieczenia tj. …… zł (słownie:……) pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady oraz wsparcia technicznego w tym z tytułu kar umownych. 

 

         

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-

SOPZ oraz załączniki które umieszcza na stronie internetowej: 

Było w :  

Rozdz. V SIWZ ust.2 pkt.2.2  

,,warunki określone w punktach 1.2. – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23);”  

 



 

Jest w:  

Rozdz. V SIWZ ust.2 pkt.2.2 ,, warunki określone w 1.2 zostaną spełnione jeżeli spełnią go łącznie 

wszyscy konsorcjanci.” 

 

1.Załącznik nr 3a do SIWZ wzór formularza technicznego 

2.Załącznik nr 1 do SIWZ-SOPZ 

3.Załącznik nr 2 do SIWZ –wzór umowy 

                                                                

p.o. GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Grażyna Kierznowska 

 

 


