Warszawa, dnia 17.06.2021r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA SWZ 2 I ZMIANY SWZ NR 1
Dotyczy: „Zakup i wdrożenie platformy sprzętowej wraz z systemem do monitorowania IT, zakup
urządzeń i łącz sieciowych oraz dostawa systemu DNS (V części)”, w zakresie części V - Zakup
platformy sprzętowej i oprogramowania oraz zakup i wdrożenie oprogramowania do
monitorowania wraz ze wsparciem technicznym” - COI-ZAK.262.7.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ:
Pytanie 2

Jakiej wielkości ma być system testowy? Czy 10% środowiska produkcyjnego będzie
wystarczające?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia treść pkt. 12.2 OPZ nadając mu następując brzmienie:
„Instalację i konfigurację Monitoringu na dedykowanej Platformie dostarczonej przez Wykonawcę
obejmujących przygotowanie środowiska produkcyjnego oraz testowego. W ramach dostarczanej
przez Wykonawcę licencji musi istnieć możliwość utworzenia środowiska testowego
(nieprodukcyjnego) przeznaczonego do celu weryfikacji nowych wersji Oprogramowania do
monitorowania, wgrania patchy, poprawek, weryfikacji funkcjonalności, prac technicznych,
konfiguracyjnych i integracyjnych. Warunki dostarczanej licencji muszą zezwalać na instalacje tego
środowiska bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Wielkość środowiska testowego musi
wynosić minimum 10% środowiska produkcyjnego.”

W OPZ pkt.10.4 str.13 znajduje się następujący zapis: „Minimalna wolumetria zakresu
zasobów jaką musi obsługiwać Oprogramowanie do monitorowania:
6 –serwerów Hyper V
18–serwerów Vmware
150 –serwerów KVMStrona
46serwerów pamięci masowej
444 procesory fizyczne
84480 (GB) RAM
880(TB) HDD
2000 VM (Maszyn wirtualnych)
80 urządzeń sieciowych
Czy do zwymiarowania systemu monitoringu możemy przyjąć urządzenia fizyczne i
wirtualne?:
6 –serwerów Hyper V
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Pytanie 3

18–serwerów Vmware
150 –serwerów KVMStrona
46serwerów pamięci masowej
2000 VM (Maszyn wirtualnych)
80 urządzeń sieciowych
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 10.4. OPZ, przedstawiającego minimalną wolumetrię zakresu
zasobów jaką musi obsługiwać Oprogramowania do monitorowania, w brzmieniu:
10.4. Minimalna wolumetria zakresu zasobów jaką musi obsługiwać Oprogramowanie do
monitorowania:
Lp. Opis
1
6 – serwerów Hyper V
2
18 – serwerów Vmware
3
150 – serwerów KVM
4
46 serwerów pamięci masowej
5
444 procesory fizyczne
6
84 480 (GB) RAM
7
880 (TB) HDD
8
2000 VM (Maszyn wirtualnych)
9
80 urządzeń sieciowych
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W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią
integralną część SWZ.
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