Warszawa dnia 11.09.2020 r.
Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.9.2020

WYJAŚNIENIA i ZMIANY SIWZ NR 12
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę oraz
wdrożenie sprzętowej Platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60
miesięcznym wsparciem technicznym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedłuża termin składania
ofert do dnia 02.10.2020 r. do godz. 11:00. Ponadto zmianie ulegają odpowiednio zapisy w rozdziale
I, II, III i IV SIWZ zgodnie z poniższym pismem.
I.

Rozdział I SIWZ:

1) Zamawiający dodaje pkt 15.5, który otrzymuje brzmienie:
W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
załączając do oferty dowody potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie parametry
równoważności. Dowody powinny zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu weryfikację
spełniania przez rozwiązanie równoważne poszczególnych parametrów równoważności.

2) Zamawiający zmienia pkt 18, który otrzymuje następujące brzmienie:
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
18.1

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

18.3

02/10/2020 r.

do godz.

11:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg.
w dniu

02/10/2020 r.

o godz.

3) Zamawiający zmienia pkt 23, który otrzymuje następujące brzmienie:

13:00

23

Kryteria oceny ofert

23.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w SIWZ.
23.2 Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu,
a ich oferty nie zostały odrzucone.
23.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących
kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

60

2.

Termin dostawy

5

3.

Czas usunięcia Awarii krytycznej

5

4.

Dodatkowe funkcjonalności

30

23.4 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.
23.5 Zasady oceny kryterium „Cena" (C):
23.5.1 W przypadku kryterium „Cena" Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikających z działania:
Pi(C) = C(min) / C(i) x 60
gdzie:
Pi(C) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena" (C)
C(min) = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
C(i) = cena oferty badanej
60 = oznacza wagę
23.5.2 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt.
23.6 Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (TD)
24.6.1. W przypadku kryterium „Termin dostawy” Wykonawca może otrzymać maksymalnie
5 pkt, gdzie:
1) Wykonawca, który zaoferuje 30 dni otrzyma 0 pkt,
2) Wykonawca, który zaoferuje 20 dni otrzyma 5 pkt,
24.6.2. Zamawiający do oceny przyjmie „Termin dostawy” wskazany w ofercie Wykonawcy.
24.6.3. W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego Terminu Dostawy, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje termin wynoszący do 30 dni.
23.7 Zasady oceny kryterium „Czas usunięcia Awarii krytycznej” (AK)
23.7.1 W przypadku kryterium „Czas usunięcia Awarii krytycznej” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 5 pkt, gdzie:
1)

Wykonawca, który zaoferuje 12 godzin na usunięcie Awarii krytycznej otrzyma 0
pkt,

2)

Wykonawca, który zaoferuje 10 godzin na usunięcie Awarii krytycznej otrzyma 5
pkt.

23.7.2 Zamawiający do oceny przyjmie „Czas usunięcia Awarii krytycznej” wskazany w ofercie
Wykonawcy.
23.7.3 W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego czasu usunięcia Awarii Krytycznej,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas 12 godzin na usunięcie Awarii
krytycznej.
23.8 Zasady oceny kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” (DF)
23.8.1 W przypadku kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 30 pkt, zgodnie z poniższą tabelą:

Dodatkowe funkcjonalności

Zapewnia/umożliwia

Licencja na SDS umożliwia udostępnianie pamięci
masowej
(blokowej,
plikowej)
zbudowanej
w architekturze scale-out, do maszyn wirtualnych
uruchomionych na platformie wirtualizacyjnej HCI
oraz do systemów zewnętrznych przy pomocy
protokołów iSCSI oraz NFS. W ramach licencji na SDS
Zamawiający będzie mógł wykorzystać do 40TB per
lokalizacjia storage plikowy realizowany za pomocą
protokołu NFS.

5 pkt

System zarządzania pozwala na uruchamianie
klastrów Kubernetes za pomocą kreatora oraz prostą
administrację nimi: minimum upgrade, konfiguracja,
tuning, dodawanie nodów. Powinien umożliwiać
udostępnianie usług pamięci masowej dla klastrów
Kubernetes i obsługiwać plugin CSI (Container
Storage Interface)

5 pkt

Rozwiązanie zapewnia możliwość dokonania migracji
on-line maszyn wirtualnych posiadanych przez
Zamawiającego (platforma Hitachi HDS, środowisko
VMware 6, EVC mode Intel Sandy Bridge oraz Ivy
Bridge).

10 pkt

Rozwiązanie pamięci masowej SDS jest zintegrowane
z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni,
niewymagający
instalacji
lub
konfiguracji
dodatkowych komponentów sprzętowych oraz
dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych
maszyn wirtualnych.

10 pkt

Nie
zapewnia/nie
umożliwia

0 pkt

0 pkt

0 pkt

0 pkt

23.8.2 Zamawiający do oceny w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” przyjmie
oświadczenie Wykonawcy zawarte w Ofercie.
23.8.3 W przypadku nie wskazania w Ofercie dodatkowych funkcjonalności, Zamawiający
przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje dodatkowych funkcjonalności i Wykonawca

otrzyma, w tym kryterium 0 pkt.
23.9 Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających
ocenie) zostanie dokonane na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „Cena”,
„Termin dostawy”, „Czas usunięcia Awarii krytycznej” oraz „Dodatkowe funkcjonalności”,
zgodnie ze wzorem:
R = C + TD+AK+DF
gdzie:
R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
TD - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Termin dostawy”
AK – liczba punktów przyznawanych Wykonawcy w kryterium „Czas usunięcia Awarii
krytycznej”
DF - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności”.
23.10 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę
punktów w ocenie punktowej.
23.11 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
23.12 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
II. Rozdział IV SIWZ (Formularz Oferty)
1) Zamawiający zmienia pkt 4.8, który otrzymuje następujące brzmienie:
pkt 4.8. oferujemy dostawę urządzeń w ramach kryterium „Termin dostawy”1:
20 dni
30 dni
2) Zamawiający dodaje pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie:
8. Wykaz oferowanych rozwiązań równoważnych:
Lp. Typ
Oprogramowania

1

1.

Oprogramowanie
wirtualizacyjne
(hypervisor)

2.

Oprogramowanie
zarządzające

Oferowane
Nazwa*
rozwiązanie
równoważne

Wersja*

Producent*

Ilość*

zaznaczyć w sposób wyraźny oświadczenie Wykonawcy. W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy Zamawiający
przyjmuje, iż Wykonawca oferuje termin wynoszący 30 dni:

*dane
należy
uzupełnić
wyłącznie dla oferowanego
rozwiązania
równoważnego
(w przypadku nieuzupełnienia danych Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferuje rozwiązanie
referencyjne)
Dla pozycji 1 tabeli nr 8

1) Oświadczam(y), że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
TAK
NIE
2) Oświadczam(y), że zgodnie z pkt 15.5 SIWZ w brzmieniu „W przypadku oferowania rozwiązania
równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, załączając do oferty dowody
potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie parametry równoważności.
Dowody powinny zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełniania
przez rozwiązanie równoważne poszczególnych parametrów równoważności”, załączam(y) do
oferty następujące dowody potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie
parametry równoważności określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
a) …
Dla pozycji 2 tabeli nr 8
1) Oświadczam(y), że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
TAK
NIE
2) Oświadczam(y), że zgodnie z pkt 15.5 SIWZ w brzmieniu „W przypadku oferowania rozwiązania
równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, załączając do oferty dowody
potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie parametry równoważności.
Dowody powinny zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełniania
przez rozwiązanie równoważne poszczególnych parametrów równoważności”, załączam(y) do
oferty następujące dowody potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie
parametry równoważności określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
b) …
III.

Rozdział II SIWZ – OPZ

Zamawiający oświadcza, że zmienia Rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje
brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszych Wyjaśnień i Zmian SIWZ nr 12.
IV.

Rozdział III SIWZ – IPU
1) Zamawiający zmienia oznaczenie terminu zawarcia Umowy, które otrzymuje następujące
brzmienie:

„zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, w Warszawie
pomiędzy”
2) Zamawiający zmienia §13 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne
oświadczenia związane z Umową dla których zastrzeżono formę pisemną, składane będą osobiście

przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy
lub Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Strony zgodnie potwierdzają, że w
przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez którąkolwiek ze Stron,
w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłania za
pomocą poczty elektronicznej na adres przedstawiciela Strony, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy, a
w przypadku Zamawiającego również na adres coi@coi.gov.pl (łącznie), takie oświadczenie jest
tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i dostarczeniem go do siedziby Strony. W takiej
sytuacji Strona, która otrzymała oświadczenia, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej
Stronie otrzymanie oświadczenia w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bez konieczności dodatkowego posługiwania się listem poleconym. Wszelkie zmiany
adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod rygorem uznania korespondencji za
doręczoną. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
Zamawiający: Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, e-mail:
coi@coi.gov.pl.
Wykonawca: …, [nazwa], … [adres], … [e-mail]
3) Zamawiający zmienia §15 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia, przez
którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go str. 45 kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie
wymogu co do formy określonego w Umowie”.
V.

Zmiana: Wyjaśnień i zmian SIWZ nr 3, Wyjaśnień i zmian SIWZ nr 6, Wyjaśnień i zmian SIWZ nr 8.
Zamawiający oświadcza, że w związku z modyfikacją Rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
modyfikuje odpowiedzi udzielone w ramach powyższych Wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z poniższym:
1) PYTANIE NR 5:
W rozdziale 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia , Wymagania Ogólne, punkt 6 – Wymagania Szczegółowe,
Zamawiający określa, że w platformie wykorzystana będzie posiadana przez Zamawiającego warstwa
wirtualizacji w postaci oprogramowania VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ofercie na platformę HCI dostawy wsparcia
również na te licencje i Zamawiający zapewni na cały czas trwania umowy utrzymania Platformy
wsparcie VMware na poziomie min. Production.
W przypadku, gdy Zamawiający wymaga dostawy spójnego w czasie wsparcia na warstwę wirtualną
prosimy o podanie numerów kontraktów nie objętych umową ramową które należy przedłużyć lub
numeru umowy ramowej typu ELA (w tym przypadku konieczne będzie przedłużenie całej umowy).
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 5 w Wyjaśnieniach i zmianach 3 SIWZ z dnia
23.07.2020 r.:
Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2. Zamawiający potwierdza, że w przypadku
wykorzystania oprogramowania VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus
obowiązujący poziom wsparcia dla bieżącego kontraktu nie może zostać zmieniony.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia pkt 6.6. Rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje
następujące brzmienie:
6. 6) Zamawiający posiada licencje VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus w

liczbie dla 256 CPU, które wykonawca może wykorzystać jako hypervisor dla nowego rozwiązania.
W takiej sytuacji, wykonawca musi zapewnić w ich zakresie Wsparcie Techniczne w ilości wynikającej
z liczby serwerów i procesorów zaoferowanych w ramach Platformy HCI. Jednakże, w przypadku jeśli
zaoferowanie Zamawiającemu nowych licencji (w liczbie niezbędnej do realizacji przedmiotu
zamówienia) VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise wraz z 60 miesięcznym
Wsparciem Technicznym będzie tańsze od zapewnienia Wsparcia Technicznego w ilości wynikającej z
liczby zaoferowanych serwerów i procesorów zaoferowanych w ramach Platformy HCI, Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania takich nowych licencji. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania jako hypervisora dla nowego rozwiązania, hypervisora równoważnego dla
hypervisora VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, pod warunkiem
spełnienia parametrów równoważności wskazanych w pkt 7 3A) OPZ.
2) PYTANIE NR 7:
Dotyczy ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 7.1.c
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, jako równoważne, które będzie spełniało wymóg dostarczenia
320 TB netto przestrzeni dyskowej przy rozłożeniu na 4 pule dyskowe (po dwie pule dyskowe
w każdej lokalizacji), każda pula dyskowa będzie wielkości 80 TB netto?
Rozwiązanie HPE Simplivity, które planujemy zaoferować pozwoli na zwiększenie efektywności
deduplikacji. W HPE Simplivity, deduplikacja jest wykonywana na poziomie klastra, zatem
jej wydajność jest efektywniejsza w porównaniu do innych alternatywnych technologii tej klasy.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 7 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający pod pojęciem puli 160TB nie rozumiał puli dyskowej tylko przestrzeń do wykorzystania
per site. Zamawiający nie określa podziału przestrzeni dyskowej w Lokalizacji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia pkt 7.1.c) Rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje
następujące brzmienie:
7.1. c) Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu FTT=2) przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie
pule po 160 TB (po jednej na ośrodek przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD o
parametrach: wydajność min. 30 000 zapisów/sec., wytrzymałość min. 3600 TBW. Zamawiający
przez FTT=2 rozumie odporność klastra na awarię 2 hostów w ramach każdej z Lokalizacji z osobna.
Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza
mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2 poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw. RAID6),
oprócz przypadku gdy polityka dostępności jest powiązana bezpośrednio z maszyną wirtualną i
może być zmieniona w locie. Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną
dla maszyn wirtualnych złożyć politykę Mirror w trzech kopiach, czyli przestrzeń 160 TB x 3 dla
każdej Lokalizacji bez uwzględniania deduplikacji i kompresji danych. Zamawiający do realizacji
przestrzeni dyskowej oczekuje rozwiązania All-NVME w całym stosie SDS.
3) PYTANIE NR 8:
Dotyczy ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 7.1.c:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym możliwa jest awaria jednego hosta w ramach
pojedynczej puli dyskowej w danej lokalizacji, przy założeniu że w danej lokalizacji są co najmniej
2 pule dyskowe ?

FTT=2, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia powoduje bardzo duży narzut na ilość
potrzebnej przestrzeni dyskowej. Możliwość zaoferowania rozwiązania, które posiada następujące
zabezpieczenia:
• RAID 6 na dyskach – możliwość jednoczesnej awarii po 2 dyski w każdym z hostów bez braku
przestojów.
• HA na poziomie klastra w danej puli dyskowej oraz HA na poziomie klastrów pul dyskowych w danej
lokalizacji, tak aby awaria pojedynczego hosta nie spowodowała braku dostępności do danych
w ośrodku.
• Zintegrowane narzędzie do backupu, które w przypadku awarii dwóch hostów pozwoli
na odtworzenie maszyny wirtualnej, która ma do 1TB poniżej 60 s.
pozwolą na utrzymanie pełnego bezpieczeństwa i ciągłości działania w przypadku awarii dwóch
hostów.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 8 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
4) PYTANIE NR 34:
Dotyczy: Rozdział II (OPZ), Punkt 7 - Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń, podpunkt 1) c).
Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie gwarantowało łączną pulę 320TB netto
przestrzeni dyskowej SDS traktowanej jako dwie pule po 160 TB (po jednej
na ośrodek przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD. Jednocześnie Zamawiający wymaga,
żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych założyć politykę Mirror, czyli przestrzeń
160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia
rozwiązania zapewniającego łączną pulę 320TB, traktowanej jak dwie pule po 160TB
a każda z puli 160TB musi być zmirrowana, co oznacza że Wykonawca musi zaoferować minimum
720TB przestrzeni surowej.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 34 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający potwierdza. Punkt 7.1)c) w rozdziale II SIWZ - OPZ wskazuje, że dla każdej lokalizacji
dostarczona przestrzeń to min. 3 x 160TB per lokalizacja (pojemność dysków dla FTT=2).
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
5) PYTANIE NR 36:
Dotyczy: Kryterium oceny ofert „Termin dostawy”.
Zamawiający w celu jak najszybszego uzyskania działającej platformy HCI wprowadził dodatkowe
kryterium - Termin dostawy, które premiuje skrócenie procesu o maksymalnie 15 dni (okres mało
realny z uwagi na obecne problemy z koronawirusem).
Proponujemy zmianę kryterium na Czas uruchomienia platformy, w której punktowane będzie
skrócenie łącznego czasu dostawy i wdrożenia. W takim przypadku możliwe jest zrównoleglenie prac
(np. dostawa szaf rack i przygotowanie okablowania przed dostawą serwerów) i realistyczne jest
oczekiwanie skrócenia całego procesu o łącznie 30 dni.

Propozycja nowego kryterium:
Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (TD)
W przypadku kryterium „Termin uruchomienia platformy HCI” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie
15 pkt, gdzie:
1) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 60 dni otrzyma 0 pkt,
2) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 50 dni otrzyma 5 pkt,
3) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 40 dni otrzyma 10 pkt,
4) Wykonawca, który zaoferuje dostawę i wdrożenie w 30 dni otrzyma 15 pkt.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 36 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający zmienia zapisy w pkt 23 Rozdziału I SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert, który
otrzymuje brzmienie:
23.Kryteria oceny ofert
23.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w SIWZ.
23.2 Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich
oferty nie zostały odrzucone.
23.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących
kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

5.

Cena

60

6.

Termin dostawy

5

7.

Czas usunięcia Awarii krytycznej

5

8.

Dodatkowe funkcjonalności

30

23.4 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.
23.5 Zasady oceny kryterium „Cena" (C):
23.5.1 W przypadku kryterium „Cena" Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikających z działania:
Pi(C) = C(min) / C(i) x 60
gdzie:
Pi(C) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena" (C)
C(min) = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
C(i) = cena oferty badanej
60 = oznacza wagę
23.5.2 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt.
23.6 Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (TD)

i. W przypadku kryterium „Termin dostawy” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 5 pkt, gdzie:
3) Wykonawca, który zaoferuje 30 dni otrzyma 0 pkt,
4) Wykonawca, który zaoferuje 20 dni otrzyma 5 pkt,
ii. Zamawiający do oceny przyjmie „Termin dostawy” wskazany w ofercie
Wykonawcy.
iii. W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego Terminu Dostawy,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin wynoszący do 30
dni.
23.7 Zasady oceny kryterium „Czas usunięcia Awarii krytycznej” (AK)
23.7.1 W przypadku kryterium „Czas usunięcia Awarii krytycznej” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 5 pkt, gdzie:
23.7.1.1
Wykonawca, który zaoferuje 12 godzin na usunięcie Awarii krytycznej
otrzyma 0 pkt,
23.7.1.2
Wykonawca, który zaoferuje 10 godzin na usunięcie Awarii krytycznej
otrzyma 5 pkt.
23.7.2 Zamawiający do oceny przyjmie „Czas usunięcia Awarii krytycznej” wskazany w ofercie
Wykonawcy.
23.7.3 W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego czasu usunięcia Awarii Krytycznej,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas 12 godzin na usunięcie Awarii
krytycznej.
23.8 Zasady oceny kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” (DF)
23.8.1 W przypadku kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 30 pkt, zgodnie z poniższą tabelą:

Dodatkowe funkcjonalności

Zapewnia/umożliwia

Licencja na SDS umożliwia udostępnianie pamięci
masowej
(blokowej,
plikowej)
zbudowanej
w architekturze scale-out, do maszyn wirtualnych
uruchomionych na platformie wirtualizacyjnej HCI
oraz do systemów zewnętrznych przy pomocy
protokołów iSCSI oraz NFS. W ramach licencji na SDS
Zamawiający będzie mógł wykorzystać do 40TB per
lokalizacjia storage plikowy realizowany za pomocą
protokołu NFS.

5 pkt

System zarządzania pozwala na uruchamianie
klastrów Kubernetes za pomocą kreatora oraz prostą
administrację nimi: minimum upgrade, konfiguracja,
tuning, dodawanie nodów. Powinien umożliwiać
udostępnianie usług pamięci masowej dla klastrów

5 pkt

Nie
zapewnia/nie
umożliwia

0 pkt

0 pkt

Kubernetes i obsługiwać plugin CSI (Container
Storage Interface)
Rozwiązanie zapewnia możliwość dokonania migracji
on-line maszyn wirtualnych posiadanych przez
Zamawiającego (platforma Hitachi HDS, środowisko
VMware 6, EVC mode Intel Sandy Bridge oraz Ivy
Bridge).

10 pkt

Rozwiązanie pamięci masowej SDS jest zintegrowane
z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni,
niewymagający
instalacji
lub
konfiguracji
dodatkowych komponentów sprzętowych oraz
dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych
maszyn wirtualnych.

10 pkt

0 pkt

0 pkt

23.8.2 Zamawiający do oceny w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” przyjmie
oświadczenie Wykonawcy zawarte w Ofercie.
23.8.3 W przypadku nie wskazania w Ofercie dodatkowych funkcjonalności, Zamawiający
przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje dodatkowych funkcjonalności i Wykonawca
otrzyma, w tym kryterium 0 pkt.
23.9 Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających
ocenie) zostanie dokonane na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „Cena”,
„Termin dostawy”, „Czas usunięcia Awarii krytycznej” oraz „Dodatkowe funkcjonalności”,
zgodnie ze wzorem:
R = C + TD+AK+DF
gdzie:
R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
TD - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Termin dostawy”
AK – liczba punktów przyznawanych Wykonawcy w kryterium „Czas usunięcia Awarii
krytycznej”
DF - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności”.
23.10 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę
punktów w ocenie punktowej.
23.11 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
23.12 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

6) PYTANIE NR 39:
Dotyczy: Pkt 6.5) Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Zaoferowane przez Wykonawcę serwery wchodzące
w skład Platformy HCI muszą znajdować się na liście kompatybilności HCI producenta zaoferowanego
rozwiązania wirtualizacyjnego. W przypadku zaproponowania hypervisora VMware vSphere,
wymagana jest kompatybilność dla wersji 6.7 u3 lub wyższej.”
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane serwery znajdowały się na liście kompatybilności
oprogramowania wirtualizacyjnego (hyperwisora), czy chodzi o to aby serwery w zaoferowanej
konfiguracji znajdowały się na liście kompatybilności wszystkich zaoferowanych elementów platformy,
w szczególności oprogramowania SDS?
Propozycja zapisu:
Serwery wchodzące w skład platformy HCI w zaoferowanej przez Wykonawcę konfiguracji muszą
znajdować się na liście kompatybilności (HCL) oferowanego oprogramowania wirualizacyjnego
(hyperwisor) oraz oprogramowania SDS. W przypadku wykorzystania jako hypervisora posiadanego
przez Zamawiającego oprogramowania vSphere Enterprise Plus, zaoferowane konfiguracje serwerów
muszą znajdować się na liście kompatybilności dla wersji 6.7.u3 lub wyższej.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 39 w Wyjaśnieniach i zmianach treści SIWZ nr 3 z
dnia 23.07.2020r.:
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt znajdował się na liście kompatybilności wszystkich
zaoferowanych elementów Platformy HCI. Jeśli Producent oprogramowania SDS certyfikuje
poszczególne elementy sprzętowe serwera (CPU, dyski, kontrolery) to Zamawiający dopuszcza, aby
kompatybilność była na poziomie komponentów składowych serwera dla wirtualizatora w wersji 6.7
i wyższej (lub wirtualizatora równoważnego) oraz proponowanego oprogramowania SDS w wersji
zaoferowanej i wyższej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia pkt 6 5) Rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje
następujące brzmienie:
6.5) Zaoferowane przez Wykonawcę serwery wchodzące w skład Platformy HCI muszą znajdować się
na liście kompatybilności HCI producenta zaoferowanego rozwiązania wirtualizacyjnego. W przypadku
zaproponowania hypervisora VMware vSphere, wymagana jest kompatybilność dla wersji 6.7 u3 i
wyższej.
7) PYTANIE NR 41:
Dotyczy: Punkt 7.1)c. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu FTT=2)
przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie pule po 160TB (po jednej na ośrodek przetwarzania)
realizowanych za pomocą dysków SSD o parametrach: wydajność min. 30000 zapisów/sec.,
wytrzymałość min.3600 TBW. Zamawiający przez FTT=2 rozumie odporność klastra na awarię 2 hostów
w ramach każdej z Lokalizacji z osobna. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej wydajności rozwiązania,
Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2 poprzez wyliczanie sum
kontrolnych (tzw. RAID6), oprócz przypadku gdy polityka dostępności jest powiązana bezpośrednio z
maszyną wirtualizacyjną i może być zmieniona w locie. Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując
przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych złożyć politykę Mirror, czyli przestrzeń 160 TB x 2 dla
każdej Lokalizacji.”
Zamawiający w opisie wymaganego poziomu zabezpieczenia danych dwukrotnie wskazuje
mechanizmy zapewniające odporność na awarię dwóch niezależnych komponentów (Failures

to Tolerate=2 oraz RAID6), ale w ostatnim zdaniu wymagania określa sposób kalkulacji surowej
przestrzeni dyskowe wzorem 160TBx2.
Taka ilość dysków nie pozwoli zapewnić wymaganej przestrzeni dyskowej zabezpieczonej
na poziomie FTT=2. Prosimy o potwierdzenie, że doszło do pomyłki pisarskiej i zdanie powinno mieć
brzmienie: „Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych
złożyć politykę Mirror, czyli przestrzeń 160 TB x 3 dla każdej Lokalizacji.”
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 41 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający potwierdza. Punkt 7.1) c) rozdziału II SIWZ - OPZ wskazuje, że dla każdej lokalizacji
dostarczona przestrzeń to min. 3 x 160TB per lokalizacja (pojemność dysków dla FTT=2).
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
8) PYTANIE NR 47:
Dotyczy: Punkt 7.1)c. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu FTT=2)
przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie pule po 160TB (po jednej na ośrodek przetwarzania)
realizowanych za pomocą dysków SSD o parametrach: wydajność min. 30000 zapisów/sec.,
wytrzymałość min.3600 TBW. Zamawiający przez FTT=2 rozumie odporność klastra
na awarię 2 hostów w ramach każdej z Lokalizacji z osobna.Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej
wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2
poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw. RAID6), oprócz przypadku gdy polityka dostępności jest
powiązana bezpośrednio z maszyną wirtualizacyjną i może być zmieniona w locie. Zamawiający
wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych złożyć politykę Mirror,
czyli przestrzeń 160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji.”
Czy Zamawiający dopuszcza, aby architektura zaoferowanego rozwiązanie SDS umożliwiała,
że w pewnych sytuacjach zapisy są realizowane w sposób niezapewniający zdefiniowanego przez
Administratora poziomu redundancji, np. wyłącznie w pojedynczej kopii?
Czy należy zapewnić architekturę rozwiązania, w której wykonany i potwierdzony zapis nie zostanie
utracony po awarii pojedynczego elementu infrastruktury?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 47 w Wyjaśnieniach i zmianach treści SIWZ nr 3 z
dnia 23.07.2020r.:
Zamawiający w wymaganiach określił poziom zabezpieczenia na FTT=2 (3 kopie danych), co oznacza,
że awaria pojedynczego elementu nie powoduje braku redundancji w synchronicznym zapisie danych.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
9) PYTANIE NR 48:
Dotyczy: Punkt 7.2) b. Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Licencja SDS musi umożliwiać realizację
mechanizmów zwiększających efektywność składowania danych: deduplikacji, kompresji, erasure
coding.”
Czy Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie umożliwia uruchomienie jedynie wybranego,
dopasowanego do rodzaju przetwarzania mechanizmu zwiększającego efektywność składowania
danych, np. kompresję na potrzeby baz danych, a deduplikację i kompresję na potrzeby farmy
serwerów aplikacyjnych? Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie nieprzynoszącego efektów
przetwarzania i zmniejszenie obciążenia platformy stanowiącego narzut podsystemu dyskowego.

Czy Zamawiający wymaga, żeby dla wszystkich danych podlegających kompresji następowało realne
ograniczenie ilości zajmowanej przez te dane przestrzeni dyskowej? Czy jest dopuszczalne,
że dla danych podlegających kompresji na poziomie niższym niż 2:1.
Czy Zamawiający wymaga aby mechanizm deduplikacji działał globalnie, czy wyłącznie lokalnie,
na poziomie pojedynczego węzła?
Dla przykładu w klastrze złożonym z 16 węzłów dla deduplikacji globalnej powtarzający się blok będzie
przechowywany w 1 kopii, zaś dla dedplikacji lokalnej może być przechowywany na każdym węźle, czyli
w 16 kopiach, co sprawia, że mechanizm jest 16-krotnie mniej skuteczny.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 48 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje dedykowania dużych klastrów HCI pod konkretne (wybrane)
rodzaje aplikacji i wprowadzania dodatkowych podziałów ze względu łatwości kompresji
i deduplikacji. Oczekiwana architektura z założenia powinna upraszczać procedury wdrożeniowego
i utrzymaniowe, dlatego Zamawiający przewiduje dowolność w składowaniu danych na HCI
i dopuszcza, aby algorytmy platformy automatycznie dobierały mechanizmy zwiększające efektywność
składowania danych.
Zamawiający wyjaśnia, że określił docelową przestrzeń dyskową bez użycia dedupilkacji i kompresji.
Zamawiający wymaga jedynie, aby deduplikacji i kompresja odbywała się inline (w momencie trwałego
zapisu danych).
Zamawiający określił docelową przestrzeń dyską bez użycia dedupilkacji i kompresji. Zamawiający
wymaga, aby funkcja deduplikacji i kompresji była niezależna od ilości węzłów w klastrze
(od 2 do maksymalnej dopuszczalnej konfiguracji klastra).
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
10) PYTANIE NR 49:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c.
Czy Zamawiający przez pojęcie FTT=2 rozumie, że dysk maszyny wirtualnej będzie synchronicznie
zapisywany do 3 kopii na trzech różnych serwerach w ramach jednego DataCenter? Dlatego na każde
100 GB dysku maszyny wirtualnej system będzie musiał przeznaczyć 300 GB przestrzeni dyskowej.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 49 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Tak. Zamawiający przez pojęcie FTT=2 rozumie, że dysk maszyny wirtualnej będzie synchronicznie
zapisywany do 3 kopii na trzech różnych serwerach w ramach jednego DataCenter.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
11) PYTANIE NR 50:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c.
Czy szacowana i wymagana przez Zamawiającego przestrzeń dyskowa 160 TB per ośrodek zakłada już
poziom zabezpieczenia FTT=2, czy należy przyjąć wartość 160 TB x 3 = 480 TB per ośrodek?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 50 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie 34.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
12) PYTANIE NR 53:
Dotyczy Punktu 7. „Wymagania szczegółowe w zakresie Urządzeń”, podpunkt 1c i punktu 1d.
Zamawiający określa wytrzymałość dysków cache na poziomie wydajność min. 100 000
zapisów/sec. Tak wysokie oczekiwanie wydajności dysku sugeruje, że Zamawiający oczekuje
wydajnego całego podsystemu dyskowego w dostarczonym rozwiązaniu.
Obecnie rozwijana technologia dostosowana do dużych obciążeń wykorzystuje interfejs NVMe.
Dodatkową korzyścią wykorzystania tej technologii jest wyeliminowanie konieczności użycia
kontrolerów
dyskowych
i
tym
samym
usunięcie
pojedynczego
punktu
awarii
w systemie. Ponadto obecnie koszty rozwiązań NVME są porównywalne do kosztów poprzedniej
technologii SSD SAS/SATA.
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dysków z interfejsem NVMe
w całym stosie SDS?
Jeżeli nie, to czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dysków z interfejsem NVMe dla dysków,
które będą uczestniczyły w operacjach buforowania danych (cache)?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 53 w Wyjaśnieniach i Zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wyjaśnia, że będzie wymagał zastosowanie dysków z interfejsem NVMe w całym stosie
SDS.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
13) PYTANIE NR 55:
Dotyczy Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 2.
a) Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
w ramach instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz skonfigurowania platformy HCI
w lokalizacjach.
b) Jeżeli prace będą wiązały się z konfiguracją platformy HCI z systemami Zamawiającego,
to prosimy o opisanie zakresu integracji oraz wersji systemów z którymi integracja będzie
przeprowadzana.
c) Czy w ramach prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie migracji
wszystkich (czy części) maszyn wirtualnych z dotychczasowego systemu wirtualizacji
Zamawiającego na nową platformę HCI?
Jeżeli Wykonawca będzie odpowiedzialny za migrację prosimy o podanie szczegółowego
zakresu migracji.
d) Prosimy
o
przedstawienie
zakresu
testów
akceptacyjnych
do przeprowadzenia przed odbiorem platformy HCI przez Zamawiającego.

wymaganych

Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 55 w Wyjaśnieniach i Zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Ad.
a) Zamawiający wyjaśnia, że w ramach instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz
skonfigurowanie Platformy HCI w Lokalizacjach w zakres prac będzie wchodziło, m.in.:

- Instalacja szaf w serwerowni Zamawiającego (w tym podłączenie listew do muf zasilających w
serwerowni);
- montaż serwerów w dostarczonych szafach;
- podłączenie serwerów do zasilania elektrycznego w szafach;
- podłączenie serwerów do switchy LAN, które zostaną zainstalowane przez Zamawiającego w
dostarczonych przez Wykonawcę szafach;
- instalacja Oprogramowania na serwerach we współpracy z inżynierami Zamawiającego, w tym
wirtualizatorów, systemu zarządzającego platformą wirtualizacyjną, Oprogramowania SDS i każdego
innego dostarczonego w ramach rozwiązania Oprogramowania;
- konfiguracja całego rozwiązania (w tym konfiguracja sieciowa) we współpracy z Zamawiającym w
sposób umożliwiający uzyskanie przez Platformę HCI pełni wymaganych funkcjonalności.
Zamawiający informuje, że zmienia pkt 6.2) w rozdziale II SIWZ – OPZ, który otrzymuje brzmienie:
6.2) W ramach wdrożenia Platformy HCI Wykonawca wykona: instalację, podłączenie, uruchomienie
oraz skonfigurowanie Platformy HCI w Lokalizacjach. W zakres prac będzie wchodziło co najmniej:
- instalacja szaf w serwerowni Zamawiającego (w tym podłączenie listew do muf zasilających w
serwerowni);
- montaż serwerów w dostarczonych szafach;
- podłączenie serwerów do zasilania elektrycznego w szafach;
- podłączenie serwerów do switchy LAN, które zostaną zainstalowane przez Zamawiającego
w dostarczonych przez Wykonawcę szafach;
- instalacja Oprogramowania na serwerach we współpracy z inżynierami Zamawiającego, w tym
wirtualizatorów, systemu zarządzającego platformą wirtualizacyjną, Oprogramowania SDS i każdego
innego dostarczonego w ramach rozwiązania Oprogramowania;
- konfiguracja całego rozwiązania (w tym konfiguracja sieciowa) we współpracy z Zamawiającym w
sposób umożliwiający uzyskanie przez Platformę HCI pełni wymaganych funkcjonalności.
b) Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga integracji Platformy HCI z systemami Zamawiającego w
zakresie wykraczającym poza integracją z siecią LAN Zamawiającego.
c) Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi w ramach pytania nr 46.
d) Zamawiający wymaga, że konfiguracja Platformy HCI będzie umożliwiała migrację
i poprawną pracę maszyn wirtualnych ze środowiska Zamawiającego do Platformy HCI i ten
fakt będzie traktowany jako pozytywny wynik testu akceptacyjnego, oraz jako testy odporności
na awarię zostaną wykonane próbne wyłączenia serwerów zgodnie z założonym FTT (czyli
dwóch serwerów per klaster) celem określenia czy nie spowoduje to awarii platformy i
niedostępności maszyn wirtualnych.
14) PYTANIE NR 57:
Dotyczy Punktu 7.3 „Wymagania na system zarządzania platformą wirtualizacyjną HCI”
Czy w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający wymaga
spełnienia także następujących funkcjonalności:
a) Umożliwia tworzenia wirtualnych przełączników (ang. virtual switch) LAN, obsługę sieci
VLAN oraz tworzenie grup obsługi urządzeń I/O z kanałami zapasowymi. Zarządzanie

przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu, a konfiguracja
powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne;
b) Wirtualne przełączniki muszą posiadać możliwość ograniczania i kształtowania ruchu
sieciowego zarówno przychodzącego (ingress) jak i ruchu wychodzącego (egress) w tym
funkcje QoS dla różnych typów ruchu (MGMT, STORAGE, vMOTION, VMs, iSCSI).
c) Posiada możliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia równoważnej
konfiguracji wszystkich serwerów fizycznych;
d) Musi umożliwiać z poziomu interfejsu graficznego dla uruchomionych maszyn wirtualnych
przełączanie wirtualnych interfejsów sieciowych pomiędzy sieciami (grupami portów) z
zachowaniem adresu MAC bez konieczności dodawania nowych wirtualnych kart
sieciowych do maszyny wirtualnej.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 57 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 6 z dnia
04.08.2020r.:
Zamawiający nie wymaga powyższych funkcjonalności. Zamawiający wymaga funkcjonalności
wskazanych w OPZ.
Ponadto Zamawiający zmienia treść pkt 7.3) Rozdziału II OPZ nadając mu nowe brzmienie:
7.3) Wymagania na system zarządzania platformą wirtualizacyjną HCI:
Zamawiający w ramach posiadanych licencji posiada dostępne rozwiązanie zarządzające VMware
vCenter Standard w wersji 6 , które wykonawca może wykorzystać do zarzadzania Platformą
wirtualizacyjną (HCI). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania
równoważnego do rozwiązania zarządzającego VMware vCenter Standard w wersji 6 pod
warunkiem spełnienia poniższych parametrów równoważności:
a) System zarządzania musi udostępniać konsolę, z poziomu której jest możliwy dostęp do
wszystkich opisanych poniżej zadań.
b) System zarządzania musi umożliwiać bezprzerwową rozbudowę klastra, poprzez dołożenie
kolejnych węzłów. System musi automatycznie rozłożyć równomiernie dane w klastrze, bez
ingerencji administratora.
c) System zarządzania musi prognozować wzrost pojemności systemu zarządzania na podstawie
danych historycznych wraz ze scenariuszami „co jeśli”. System musi udostępniać szczegółowe
informacje na temat maszyn wirtualnych:
-

wydajność maszyn wirtualnych (utylizacja CPU/RAM/IOPS oraz opóźnienie/latency),

-

rekomendacje w temacie przypisanych zasobów (za mało / za dużo CPU lub RAM).

d) Bezprzerwowy update komponentów systemu (rolling update): hypervisor, rozwiązanie SDS,
system zarządzania.
e) System zarządzania musi umożliwiać zarządzanie adresami IP maszyn wirtualnych
(konfiguracja adresów w systemie operacyjnym z poziomu konsoli systemu zarządzania
platformą hiperkonwergentną).
f)

System zarządzania musi umożliwiać uruchomienie portalu samoobsługowego, który pozwoli
użytkownikom bez uprawnień administratora zarządzanie własnymi maszynami wirtualnymi.

g) System zarządzania musi umożliwiać w ramach dostarczonej licencji orkiestrację przełączenia
pomiędzy ośrodkami, w tym minimum mapowanie adresów IP, mapowanie zasobów
dyskowych, konfigurację kolejności uruchamianie maszyn wirtualnych, testowanie
przełączenia, dla całej platformy wirtualizacyjnej. W szczególności dostarczone rozwiązanie

musi zapewniać, rozciągnięcie warstwy sieci L2 pomiędzy dwoma lokalizacjami za pomocą
zwirtualizowanego tunelu nakładkowego, tak aby nie było potrzeby zmieniania adresów IP ani
reguł firewall przypisanych na poziomie wirtualizatora do interfejsów maszyn wirtualnych, po
uruchomieniu wirtualnych maszyn w innym ośrodku niż pierwotnie. Zamawiający dopuszcza,
aby ta funkcjonalność mogła zostać osiągnięta przy pomocy posiadanego przez
Zamawiającego rozwiązania CISCO ACI, jak również narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę.
h) Producent rozwiązania powinien dostarczać i regularnie aktualizować STIG (Security Technical
Implementation Guide) dla hypervisora, rozwiązania SDS oraz systemu zarządzania.
i)

System zarządzania powinien umożliwiać automatyczną weryfikację oraz korygowanie
odstępstw od STIG.

j)

System zarządzania powinien pozwalać na tworzenie akcji automatycznych bez kodowania,
w oparciu o predefiniowane operacje dostarczone z produktem. Akcje mogą być uruchamiane
ręcznie lub wywoływane definiowanym zdarzeniem w środowisku. Umożliwia między innymi
wysłanie wiadomości e-mail i Slack, operacje na maszynach wirtualnych (power on, power off,
snapshot, zmiana parametrów RAM i CPU) oraz operacje w systemach operacyjnych maszyn
wirtualnych poprzez SSH i PowerShell oraz operacje na zdalnych systemach (dostępnych
w sieci) poprzez SSH i PowerShell.

k) System zarządzania pozwala na uruchamianie klastrów Kubernetes za pomocą kreatora oraz
prostą administrację nimi: minimum upgrade, konfiguracja, tuning, dodawanie nodów.
Powinien umożliwiać udostępnianie usług pamięci masowej dla klastrów Kubernetes
i obsługiwać plugin CSI (Container Storage Interface)2;
l)

System musi wspierać REST API dla całej platformy.

15) PYTANIE NR 58:
Dotyczy Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 6.
a) Do kiedy i w jakim trybie (Basic/Production) Zamawiający posiada aktywne wsparcie dla
posiadanych przez siebie licencji „VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise
Plus” opisanych w tym punkcie?
b) Czy wyrównanie okresu wsparcia w/w produktu u producenta do 5 lat będzie zobowiązaniem
Wykonawcy?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 58 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Zamawiający wymaga, aby licencje niezbędne do realizacji wdrożenia były objęte wsparciem
technicznym w ilości wynikającej z liczby zaoferowanych serwerów i procesorów, oraz potrzeby
ewentualnej konwersji licencji. Zamawiający oczekuje, że wsparcie dla licencji będzie obowiązywało
przez cały okres wsparcia dla Platformy HCI.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia pkt 6.6) Rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje
następujące brzmienie:
6.6) Zamawiający posiada licencje VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus w
liczbie dla 256 CPU, które wykonawca może wykorzystać jako hypervisor dla nowego rozwiązania. W
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takiej sytuacji, wykonawca musi zapewnić w ich zakresie Wsparcie Techniczne w ilości wynikającej z
liczby serwerów i procesorów zaoferowanych w ramach Platformy HCI. Jednakże, w przypadku jeśli
zaoferowanie Zamawiającemu nowych licencji (w liczbie niezbędnej do realizacji przedmiotu
zamówienia) VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise wraz z 60 miesięcznym
Wsparciem Technicznym będzie tańsze od zapewnienia Wsparcia Technicznego w ilości wynikającej z
liczby zaoferowanych serwerów i procesorów zaoferowanych w ramach Platformy HCI, Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania takich nowych licencji. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania jako hypervisora dla nowego rozwiązania, hypervisora równoważnego dla
hypervisora VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, pod warunkiem
spełnienia parametrów równoważności wskazanych w pkt 7 3A) OPZ.
16) PYTANIE NR 59:
Dotyczy Punktu 6. „Wymagania ogólne”, podpunkt 7.
a) Do kiedy i w jakim trybie (Basic/Production) Zamawiający posiada aktywne wsparcie dla
posiadanych przez siebie licencji „VMware vCenter Standard” opisanych w tym punkcie?
b) Czy wyrównanie okresu wsparcia w/w produktu u producenta do 5 lat będzie zobowiązaniem
Wykonawcy?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 59 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia pkt 6.7) Rozdziału II SIWZ – OPZ, który przyjmuje
następujące brzmienie:
6.7) Zamawiający posiada licencję zarządzającą VMware vCenter Standard w wersji 6, którą
wykonawca może wykorzystać do zarządzania środowiskiem wirtualnym. W takiej sytuacji, wykonawca
musi zapewnić w ich zakresie Wsparcie Techniczne. Zamawiający dopuszcza równocześnie możliwość
zaoferowania rozwiązania zarządzającego równoważnego dla VMware vCenter Standard w wersji 6,
pod warunkiem spełnienia parametrów równoważności wskazanych w pkt 7 3) OPZ.
17) PYTANIE NR 73:
Dotyczy Rozdział II SIWZ, punkt 7.3.
Zamawiający napisał „Zamawiający w ramach posiadanych licencji posiada dostępne rozwiązanie
zarządzające Vmware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, które może zostać
wykorzystane dla zarzadzania Platformą hiperkonwergentną (HCI)”. Wskazane oprogramowanie nie
jest oprogramowaniem zarządzającym infrastrukturą, jest dodatkiem do licencji na hosty
wirtualizacyjne, umożliwiające wdrożenie platformy do monitoringu. Proszę o potwierdzenie,
że posiadają Państwo oprogramowanie zarządzające platformą wirtualizacyjną VMWare vCenter
Server wraz z aktywnym wsparciem producenta.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 73 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 6.7) rozdziału II SIWZ – OPZ wskazał, że posiada licencję Vcenter
standard w wersji 6.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.

18) PYTANIE NR 78:
Zamawiający oczekuje dostarczenia dysków cache które oferują wydajność na poziomie min. 100 000
zapisów na zapisów/sec przy czym nie została podana wydajność sumaryczna czy to dla serwera czy
dla całej Platformy HCI.
Z tak zdefiniowanego wymagania wynika, że Zamawiający świadomie rezygnuje z gwarancji wydajności
Platformy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dla całości rozwiązania tradycyjne
i niskowydajne dyski SSD (architektura HCI z warstwą cache rozproszoną)
W celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego sugerujemy wprowadzenie wymagania, aby dla całości
puli dyskowej tj. 320TB były dostarczone dyski z interfejsem NVME.
Tylko w powyższy sposób Zamawiający będzie w stanie zachować porównywalność i konkurencyjność
ofert dla każdej z wiodących architektur rozwiązań SDS.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 78 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie oparte było tylko o dyski nvme niezależnie
od architektury tj. zarówno dla rozwiązania HCI z dedykowaną warstwą cache jak i bez.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
19) PYTANIE NR 81:
Dotyczy Punktu 7. “Szczegółowe wymagania techniczne Urządzeń”, podpunkt 3.
Czy w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do zarządzania platformą HCI Zamawiający
będzie wymagał przeprowadzenia dodatkowych testów kompatybilności i poprawności działania
nowej platformy z maszynami wirtualnymi, które będą migrowane z obecnego systemu „VMware
vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus?”
Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakich dodatkowych testów Zamawiający oczekuje oraz jakie systemy
operacyjne i aplikacje będą testowane.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 81 Wyjaśnieniami i zmianami SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wyjaśnia, że parametry równoważności zostały wskazane w punkcie 7.3) rozdziału II SIWZ
- OPZ. Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych testów.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
20) PYTANIE NR 82:
Dotyczy: Punkt 7.1.c) OPZ
Łączna pula 320 TB netto (przy założeniu FTT=2) przestrzeni dyskowej SDS traktowana jako dwie pule
po 160 TB (po jednej na ośrodek przetwarzania) realizowanych za pomocą dysków SSD
o parametrach: wydajność min. 30 000 zapisów/sec., wytrzymałość min. 3600 TBW.
Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje nową technologię dysków w postaci NVMe
w miejsce wymaganych dysków SSD?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 82 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem SSD nie rozumie jedynie dysków opartych o pamięć nieulotną
flash z interfejsem SATA/SAS a również takie dyski/moduły z interfejsem NVME.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
21) PYTANIE NR 85:
Dotyczy: Punkt 7.1.c) OPZ
Zamawiający wymaga jednak, żeby kalkulując przestrzeń dostępną dla maszyn wirtualnych złożyć
politykę Mirror, czyli przestrzeń 160 TB x 2 dla każdej Lokalizacji.
Czy Zamawiający oczekuje przestrzeni użytecznej 160TB czy 320TB per lokalizacja?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 85 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 34.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
22) PYTANIE NR 88
Dotyczy: Punkt 7.1.c) OPZ
Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej wydajności rozwiązania, Zamawiający nie dopuszcza
mechanizmu zapewnienia niezawodności FTT=2 poprzez wyliczanie sum kontrolnych (tzw.
RAID6)Punkt 7.2.b)Licencja SDS musi umożliwiać realizację mechanizmów zwiększających efektywność
składowania danych: deduplikacji, kompresji, erasure coding.
Czy w związku z niedopuszczeniem przez Zamawiającego metody zabezpieczania danych poprzez
wyliczanie sum kontrolnych - 7.1.c), Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym funkcjonalność
erasure coding nie została zaimplementowana?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 88 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3 z dnia
23.07.2020r.:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 7.2.b) rozdziału II SIWZ – OPZ, wymaga obsługi
funkcjonalności erasure coding w rozwiązaniu SDS.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
23) PYTANIE nr 102:
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie zdefiniowane wymagania dla platformy HCI w punktach 6,
7.1, 7,2, a także 7.3 OPZ z późniejszymi zmianami traktowane są w sposób łączny tj. wszystkie
funkcjonalności musza być dostarczone i możliwe będzie ich wykorzystanie na dostarczonym sprzęcie
oraz warstwie wirtualizacji, którą posiada Zamawiający i wskazuje w OPZ.
W szczególności czy Zamawiający dopuszcza, aby konfiguracja platformy SDS w połączeniu z warstwą
wirtualizacji i sprzętu ograniczała w jakikolwiek sposób poziom wsparcia gwarancyjnego świadczonego
przez producenta posiadanego wirtualizatora?
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 102 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 6 z dnia
04.08.2020r.:
Zamawiający potwierdza, że wszystkie zdefiniowane obligatoryjne wymagania dla Platformy HCI w
punktach 6, 7.1, 7,2, a także 7.3, 7.3A rozdziału II SIWZ - OPZ z późniejszymi zmianami (wprowadzonymi
w ramach wyjaśnień i zmian SIWZ nr 3, wyjaśnień i zmian SIWZ nr 6, wyjaśnień i zmian SIWZ nr 8 oraz
wyjaśnień i zmian SIWZ nr 12) traktowane są w sposób łączny, tj. wszystkie te funkcjonalności muszą
być dostarczone i możliwe będzie ich wykorzystanie na dostarczonym sprzęcie oraz warstwie

wirtualizacji, którą posiada Zamawiający i wskazuje w rozdziale II SIWZ - OPZ. W przypadku
wykorzystania przez wykonawcę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware,
Zamawiający nie dopuszcza, aby konfiguracja platformy SDS w połączeniu z warstwą wirtualizacji i
sprzętu ograniczała w jakikolwiek sposób poziom wsparcia gwarancyjnego świadczonego przez
producenta posiadanego wirtualizatora. W celu usunięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że
niniejsza odpowiedź nie dotyczy dodatkowo punktowanych funkcjonalności w ramach kryterium oceny
ofert określonych w pkt. 7.2) e), 7.2) f), 7.3) k) i 7.6) rozdziału II SIWZ - OPZ.
24) PYTANIE nr 103:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w OPZ punkt 6. Wymagania Ogólne, podpunkt 5, który brzmi:
„Zaoferowane przez Wykonawcę serwery wchodzące w skład Platformy HCI muszą znajdować się na
liście kompatybilności HCI producenta zaoferowanego rozwiązania wirtualizacyjnego (..)”
oczekuje, aby model serwera, który należy potwierdzić w formularzu ofertowym (a nie tylko
poszczególne komponenty np. RAM, dyski) znajdował się na oficjalnej liście kompatybilności HCI
(Hyper Converged Infrastructure) dla oferowanej wersji oprogramowania SDS.
np. dla Oprogramowania Vmware jest to lista definiowana jako: vSAN ReadyNode. Lista ta dostępna
jest ona na publicznych stronach internetowych
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 103 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 8 z dnia
20.08.2020r.:
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielił w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3, w
odpowiedzi na pytanie nr 39.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 po modyfikacji Wyjaśnieniami i Zmianami SIWZ nr 12.
25) PYTANIE nr 106:
W wymaganiach ogólnych punkt 6.6 Zamawiający definiuje, że posiadane licencje wirtualizacji będą
wykorzystane w nowym rozwiązaniu. Natomiast w odpowiedziach na pytania z dnia 23.07 (Pytanie 2)
Zamawiający wymaga dostarczenia wsparcia dla licencji wirtualizacji w liczbie niezbędnej do realizacji
przedmiotu zamówienia, ale tylko w przypadku oferowania rozwiązanie cytat: „opartego na ww
technologii”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje zapis z OPZ i wymaga, aby wdrożenie
rozwiązania HCL oparte było o obecnie wykorzystywaną warstwę wirtualizacji tj. nie wymagało
czasochłonnych prac migracyjnych, dodatkowych testów czy rekompilacji aplikacji realizowanych przez
Zamawiającego oraz firmy serwisujące i utrzymujące dla Zamawiającego aplikacje działające w ramach
platformy.
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 106 w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 8 z dnia
20.08.2020r.:
Zgodnie ze zmienionym pkt 6 6) Rozdziału II SIWZ – OPZ , Zamawiający wyjaśnia, że posiada licencje
VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus w liczbie dla 256 CPU, które
Wykonawca może wykorzystać jako hypervisor dla nowego rozwiązania. Jednocześnie, Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania jako hypervisora dla nowego rozwiązania, hypervisora
równoważnego dla hypervisora VMware vSphere with Operations Management 6 Enterprise Plus, pod
warunkiem spełnienia parametrów równoważności wskazanych w pkt 7 3A) ,oraz wymagań dla
rozwiązań równoważnych wskazanych w pkt 7A, zawartych w zmienionym Rozdziale II SIWZ – OPZ.

Załączniki:
1. Rozdział II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – uwzględniający wprowadzone zmiany.
2. Rozdział IV SIWZ – Formularz Oferty – uwzględniający wprowadzone zmiany.
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.
/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny

