Warszawa, 19.10.2015 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Kazimierz Bujakowski

BO-ZP.2610.61.2015.KN.PRG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania” – nr referencyjny BO-ZP.2610.61.2015.KN.PRG
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa zawiadamia, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Zwracamy się do Państwa z pytaniem dotyczącym pkt 3) oprogramowania do wykonywania
kopii zapasowych.
Jaki model licencjonowania oprogramowania Symantec Netbackup posiada Zmawiający ? Czy
jest to model tradycyjny czy model licencjonowania na pojemność backup’owanych danych ?

Odpowiedź 1:
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – SOPZ w rozdz. 4.1 Oprogramowania standardowe,
w tabeli w wierszu „Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych”, zapisał:
„Dostarczone licencje mają zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych dowolnej
liczby maszyn wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym na serwerach o nast.

specyfikacji: 3 serwery, każdy po 4 CPU.”. Zamawiający posiada model licencjonowania
Symantec Netbackup na serwery fizyczne ze zdefiniowaną ilością procesorów.
Pytanie 2:
Czy w zakresie 4) oprogramowania do ochrony antywirusowej maszyn wirtualnych,
Zamawiający posiada już jakieś licencje (komponenty infrastruktury). W załączniku nr do
SIWZ nie ma opisanych komponentów w zakresie antywirusa (chociaż nazwa pliku: Zalaczniknr-3-do-SOPZ-Oprogramowanie-i-antywirus.docx mogłaby sugerować że dokument powinien
coś na ten temat zawierać.)
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie posiada licencji na oprogramowania do ochrony maszyn wirtualnych.

Pytanie 3:
Czy do licencji NetBackup wymagany jest suport 24x7 czy 5x9?
Odpowiedź 3:
Do licencji NetBackup wymagany jest support 9x5.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2015 r. o godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 09.11.2015 r. o godz. 12:30.

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
-/Jacek Jarząbek
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