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Wyjaśnienie treści siwz 

 

 

Przetarg nieograniczony,   nr DZP-2621-16/2019 

 

Dostawa kompletnego systemu wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z 

możliwością tworzenia archiwum plikowego. 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp  Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z 

odpowiedzią.  

 

 

 

1. Dotyczy pkt 3 tabeli "Tabela wymagania podstawowe systemu" dokumentu SIWZ  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym oprogramowanie posiada wsparcie dla 

mechanizmów wirtualizacji VMware, Hyper-V, a w zakresie KVM wsparcie dla RedHat Enterprise 

Virtualization oraz oVirt on KVM?  

 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

 

  

2. Dotyczy pkt 9 tabeli "Tabela wymagania podstawowe systemu" dokumentu SIWZ  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym dla spełnienia wymagania "backup wykonywany 

blokowo" dostępne będą snapshoty natywne dla systemu operacyjnego oraz snapshoty macierzowe 

dla macierzy IBM z rodziny V5000, V7000, V9000? 

 

Odp. TAK,  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

 

3. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia w sekcji Bilblioteka Taśmowa, pkt 9: 

 

"Dodatkowe sloty aktywowane za pomocą licencji, lub aktywne w momencie dostawy, przy 

założeniu, że liczba slotów dodatkowych nie jest równa bądź większa 25" 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy dla biblioteki taśmowej dysponującej możliwością aktywowania 

dodatkowych 25 slotów w dostarczonej obudowie za pomocą płatnej licencji, uzyskanie (2) punktów 

w kryterium dodatkowo punktowanym (wiersz 1) wiąże się z koniecznością zawarcia takiej licencji 

już w cenie oferty?  

Czy raczej licencja ta nie jest wymagana w chwili dostawy, a jedynie wystarczy, że biblioteka 

posiada możliwość takiej rozbudowy w przyszłości? 
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Odp. Zamawiający ocenia to czy zaoferowana biblioteka posiada możliwość obsługi dodatkowych 

slotów na taśmy w liczbie min. 25 szt. bez konieczności dodatkowej rozbudowy sprzętowej.  

Funkcja ta może być aktywowana za pomocą dodatkowej licencji, ale zamawiający nie oczekuje 

dostarczenia tej licencji a jedynie możliwość użycia jej w celu aktywacji funkcji sprzętowej, bez 

konieczności rozbudowy biblioteki. 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

 

         Zatwierdził: 

 

         (-) dr Adolf Juzwenko 

        

 

 


