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                  Wyjaśnienie treści siwz 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  dialogu konkurencyjnego 

pn: 

„Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im 

Ossolińskich we Wrocławiu 

 

 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące siwz.  

 

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

odpowiedziami poniżej: 

 

1) W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

serwis gwarancyjny wymagane jest aby w ramach dostawy 3 letnim serwisem w trybie NBD 

zostały objęte dwa urządzenia Cisco Nexus zamawiającego. Proszę o podanie numerów seryjnych 

dla przełączników które mają zostać objęte serwisem. 

Odp.  

PID: N5K-C5672UP, VID V03, SN: FOC1950RBLP 

PID: N5K-C5672UP, VID V03, SN:FOC1950RBLU 

2) W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

Licencje, wymagane jest 35 licencji RDS call. Licencjonowanie na połączenia terminalowe może 

być realizowane na użytkowników oraz na urządzenia. Proszę o określenie jak mają zostać 

zalicencjonowane połączenia terminalowe czy na użytkownika czy na urządzenia. 

Odp. Licencje na zdalny terminal w wersji "User"  

3)   W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

Licencje wymagane jest dostarczenie licencji Microsoft Windows 2019 Datacenter. Wymaganie to 

łączy się bezpośrednio z kolejnym punktem gdzie dla licencji cal wymagana jest opcja SA ale opcja 

ta nie jest wymagana dla systemów operacyjnych Microsoft Win 2019 DC. Dodanie opcji SA do 

licencji call w takim rozwiązaniu nie ma uzasadnienia zarówno ekonomicznego( cena wzrasta o 

1/3)  jak i funkcjonalnego dlatego prosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego software 

assurance z postępowania. 

Odp. Zamawiający rezygnuje z opcji SA dla licencji CALL powiązanych z systemem MS 

Windows 2019 DATA CEnter 2019  

4) W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 2 – szczegółowe parametry serwerów w wierszu 

zasilacze wymagane jest aby serwer posiadał minimum dwa zasilacze o mocy 1500W każdy. Ze 

względu na zastosowaną technologie, jeden z producentów serwerów certyfikuje swoje rozwiązania 
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w oparciu o zasilaze o mocy 1100W każdy. Czy zatem zamawiający dopuści certyfikowane 

rozwiązanie na zasilaczach o mocy 1100W ?? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zasilacze 1100W, pod warunkiem, że system z takimi zasilaczami 

obsłuży system w pełnej konfiguracji (tzn. wypełnione wszystkie sloty pamięci i kieszenie na dyski 

oraz płyta główna obsadzona min. 2 procesorami zgodnie w wymaganiami zamawiającego)  

5) W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

bezpieczeństwo wymagane jest aby system posiadał wszystkie niezbędne licencje do szyfrowania 

danych . Czy zamawiający dopuści rozwiązanie które daje możliwość szyfrowania danych ale bez 

wykupywania licencji na tym etapie. 

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia licencji. System ma być przygotowany na 

opcję pełnego szyfrowania. Włączenie szyfrowania nie może być związane z koniecznością 

przebudowy rekonfiguracji systemu, a do jego uruchomienia niezbędne będzie 

dostarczenie/aktywowanie odpowiedniej licencji.  

6)  W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

odporność na awarie, wysoka dostępność, backup, Disaster Recovery zamawiający wymaga aby 

replikacja maszyn wiarualnych miedzy ośrodkami z parametrem RPO = 1 minuta. Czy 

Zamawiający dopuści rozwiązanie z replikacją maszyn wirtualnych między ośrodkami z RPO = 1 

godzina? 

Odp. Zamawiający dopuszcza RPO=1h dla replikacji pomiędzy dwoma ośrodkami 

7)  W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

odporność na awarie, wysoka dostępność, backup, Disaster Recovery zamawiający wymaga aby 

system umożliwiał replikacje z RPO = 1 minuta oraz scenariusze DR dla różnych hipervisorów. 

Czy Zamawiający dopuści System, który umożliwia replikację z RPO = 1 godzina, bez scenariuszy 

Disaster Recover dla różnych hypervisorów w dwóch ośrodkach? 

Odp. Tak.  

8) W SIWZ DZP-26-21-6-2020 w tabeli nr 1 – podstawowe funkcje/cechy systemu w wierszu 

odporność na awarie, wysoka dostępność, backup, Disaster Recovery. Czy Zamawiający 

dopuści rozwiązanie z manualnym procesem odtwarzania maszyn wirtualnych, tj. :  

a. bez narzędzia do Disaster Recovery 

b. bez możliwości określenia kolejności w jakiej maszyny mają zostać uruchomione w drugim 

ośrodku 

c. bez mapowania adresacji IP per maszyna wirtualna, pomiędzy ośrodkami 

d. bez funkcji testowania scenariuszy DR, tzw. failover oraz failback. 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w wersji opisanej powyżej tj, wyposażone w funkcję 

manualnego tworzenia maszyn wirtualnych  z ograniczeniami opisanymi w podpunktach a-d. 

 

 
Pozostałe ustalenia zawarte w siwz zostają bez zmian.  

 

 

 

Dyrektor ZNiO 

    (-) dr Adolf Juzwenko 


