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WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 8
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. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść
pytań Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami:
PYTANIE nr 103: (przyjęta numeracja jest kontynuacją pytań, zgodnie z pismami Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3 i Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6 )
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
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielił w Wyjaśnieniach i zmianach SIWZ nr 3,
w odpowiedzi na pytanie nr 39.
PYTANIE nr 104:
Prosimy o potwierdzanie, że Zamawiający w Formularzu ofertowym oczekuje dla oferowanego
oprogramowania w polu „Nazwa” uzyskać nazwę pozwalającą na jednoznaczną identyfikacje
oferowanego produktu tj. zawierającą w sobie aktualnie dostępny w ofercie Producenta numer
katalogowy, który jest nierozłączną częścią Nazwy marketingowej produktu i na podstawie którego
będzie można przeprowadzić odbiory ilościowe dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w Formularzu oferty, w pkt 7 „Wykaz zaoferowanych licencji na
Oprogramowanie”, oczekuje dla oferowanych licencji oprogramowania, w kolumnie „Nazwa”,
uzyskać nazwę pozwalającą na jednoznaczną identyfikacje oferowanego produktu.
PYTANIE nr 105:
Prosimy o potwierdzenie, ze w SIWZ strona 18, punkt 23.8.1 nastąpiła omyłka pisarska.
Jest:
„Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt, zgodnie z poniższą tabelą:”
Powinno być:
„Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt, zgodnie z poniższą tabelą:”
Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską, w punkcie 23.8.1. rozdziału I SIWZ, który
otrzymuje brzmienie:
23.8.1 W przypadku kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 20 pkt, zgodnie z poniższą tabelą:.
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.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada licencje na hypervisory, które będą wykorzystane we wdrożeniu nowego
rozwiązania Platformy HCI. Wykonawca ma zapewnić dla tych licencji wsparcie techniczne na okres
wskazany w SIWZ.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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