Warszawa dnia 09.07.2021r.
Strona WWW

ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ
Dotyczy: Zakup sprzętu i oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z usługami wsparcia i gwarancji
(6 części) COI-ZAK.262.5.2021, części I-III.
Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść zmiany
SWZ.
Zmianie ulegają zapisy w Rozdziale II SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I-III:
1. Zamawiający zmienia pkt. III OPZ - III. Wykaz Oprogramowania Chmury prywatnej
(oprogramowanie referencyjne lub równoważne), tabela “Cześć 3 - Wirtualizator C” nadając jej
następujące brzmienie:
a) kolumna “Dodatkowe informacje” wraz ze zdaniem „Licencje muszą zostać dostarczone w
ramach aktualnej umowy EA” zostaje usunięta;
b) Zamawiający dodaje dwie dodatkowe kolumny Zasoby fizyczne niezbędne do objęcia
licencjami per lokalizacja oraz Zasoby fizyczne niezbędne do objęcia licencjami per suma
lokalizacji, w ten sposób, że dodatkowo wskazuje ilość sprzętu, która powinna zostać
objęta licencjonowaniem zgodnie z poniższą tabelą:
c) kolumna Rodzaj licencji w pozycjach: 1,2,3,4 otrzymuje następujące brzmienie:
Subskrybcja/bezterminowa
d) kolumna Okres trwania licencji otrzymuje nowe brzmienie: Okres trwania licencji
subskrypcyjnej
e) Kolumna „Liczba licencji na pojedyncze Lokalizacje” otrzymuje nowe brzmienie ”Liczba
licencji na pojedyncze Lokalizacje (referencyjne)”
f)

Kolumna „Liczba licencji sumarycznie na Lokalizacje” otrzymuje nowe brzmienie ”Liczba
licencji sumarycznie na Lokalizacje (referencyjne)”

Strona | 1

Na skutek powyższych zmian tabela “Część 3 - Wirtualizator C” otrzymuje następujące
brzmienie:

Cześć 3 - Wirtualizator C
Lp.

PN

Nazwa Oprogramowania

Liczba licencji na
pojedyncze
Lokalizacje
(referencyjne)

Liczba licencji
sumarycznie
na Lokalizacje
(referencyjne
)

Zasoby fizyczne
niezbędne do objęcia
licencjami per
lokalizacja

Zasoby fizyczne
niezbędne do objęcia
licencjami per suma
lokalizacji

Rodzaj licencji

Okres
trwania
licencji
subskrypcy
jnej

Okres
wsparcia
techniczn
ego

Poziom wsparcia
technicznego

1

RV0236407 lub
równoważne

Red Hat Virtualization (2-sockets)
lub równoważne

7

14

7 serwerów fizycznych

14 serwerów
fizycznych

Subskrypcja/
bezterminowa

36 mc

36 mc

Standard lub
równoważne

MCT2885 lub
równoważne

Red Hat OpenStack Platform
(Without Guest OS), (2 Sockets)
lub równoważne

68

136

68 serwerów
fizycznych

136 serwerów
fizycznych

Subskrypcja/
bezterminowa

36 mc

36 mc

Standard lub
równoważne

RS00039 lub
równoważne

Red Hat Ceph Storage, (Up to 2PB
on a maximum of 100 Physical
Nodes) lub równoważne

1

2

2PB przestrzeni

4PB przestrzeni

Subskrypcja/
bezterminowa

36 mc

36 mc

Premium lub
równoważne

MCT3691 lub
równoważne

Red Hat Ansible Automation
Platform, (100 Managed Nodes)
lub równoważne

2

4

200 Nodów
Zarządzanych

400 Nodów
Zarządzanych

Subskrypcja/
bezterminowa

36 mc

36 mc

Standard lub
równoważne

2

3

4

2. Zamawiający zmienia treść Rozdziału IV SWZ – Formularz oferty wraz z załącznikami w zakresie
części 3 Zakup Oprogramowania wraz z licencjami dla Wirtualizatora C z zapewnieniem
36-miesięcznego wsparcia technicznego świadczonego przez producenta Oprogramowania
poprzez:
2.1. Zmianę Tabeli cenowej nr 1: Wykaz zaoferowanego oprogramowaniem wraz ze
wsparciem technicznym w okresie 36 miesięcy, kolumna Oprogramowanie referencyjne
poz. 1, 3, 5 i 7 nadając im następujące brzmienie:
a) Poz. 1 :
Red Hat Virtualization (2-sockets)
Zaoferowane rozwiązanie zawiera w oferowanej cenie:43
1.1. licencje; i/lub
1.2. subskrypcje; i/lub
1.3. subskrypcje wraz ze wsparciem;
b) Poz. 3:
Red Hat OpenStack Platform (Without Guest OS), (2 Sockets)
Zaoferowane rozwiązanie zawiera w oferowanej cenie:44
3.1 licencje; i/lub
3.2 subskrypcje; i/lub
3.3 subskrypcje wraz ze wsparciem;
c) Poz. 5:
Red Hat Ceph Storage, (Up to 2PB on a maximum of 100 Physical Nodes)
Zaoferowane rozwiązanie zawiera w oferowanej cenie:45
5.1. licencje; i/lub
5.2. subskrypcje; i/lub
5.3. subskrypcje wraz ze wsparciem;
d) Poz. 7:
Red Hat Ansible Automation Platform, (100 Managed Nodes)
Zaoferowane rozwiązanie zawiera w oferowanej cenie:46
7.1. licencje; i/lub
7.2. subskrypcje; i/lub
7.3. subskrypcje wraz ze wsparciem;
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e) Przypis nr 43: Niepotrzebne skreślić; - W przypadku zaoferowania rozwiązania 1.1.
i/lub 1.2. które nie uwzględniają w cenie wsparcia należy wycenić oddzielnie
wsparcie w pozycji nr 2.

f)

Przypis nr 44: Niepotrzebne skreślić; - W przypadku zaoferowania rozwiązania 3.1.
i/lub 3.2. które nie uwzględniają w cenie wsparcia należy wycenić oddzielnie
wsparcie w pozycji nr 4.

g) Przypis nr 45: Niepotrzebne skreślić; - W przypadku zaoferowania rozwiązania 5.4.
i/lub 5.5. które nie uwzględniają w cenie wsparcia należy wycenić oddzielnie
wsparcie w pozycji nr 6.
h) Przypis nr 46: Niepotrzebne skreślić; - W przypadku zaoferowania rozwiązania 7.1.
i/lub 7.2. które nie uwzględniają w cenie wsparcia należy wycenić oddzielnie
wsparcie w pozycji nr 8.
2.2. Zmianę nazwy Tabeli cenowej nr 3: Wykaz zaoferowanych subskrypcji składających się
na pozycję 1 w Tabeli cenowej nr 1:, nadając jej następujące brzmienie:
Tabela cenowa nr 3: Wykaz zaoferowanych licencji i/lub subskrypcji składających się na
pozycję 1 w Tabeli cenowej nr 1:
2.3. Zmianę nazwy Tabeli nr 4: Wykaz zaoferowanych subskrypcji składających się na
pozycję 3 w Tabeli cenowej nr 1:, nadając jej następujące brzmienie:
Tabela cenowa nr 4: Wykaz zaoferowanych licencji i/lub subskrypcji składających się
na pozycję 3 w Tabeli cenowej nr 1:
2.4. Zmianę nazwy Tabeli cenowej nr 5: Wykaz zaoferowanych subskrypcji składających się
na pozycję 5 w Tabeli cenowej nr 1:, nadając jej następujące brzmienie:
Tabela cenowa nr 5: Wykaz zaoferowanych licencji i/lub subskrypcji składających się
na pozycję 5 w Tabeli cenowej nr 1:
2.5. Zmianę nazwy Tabelki cenowej nr 6: Wykaz zaoferowanych subskrypcji składających
się na pozycję 7 w Tabeli cenowej nr 1:, nadając jej następujące brzmienie:
Tabela cenowa nr 6: Wykaz zaoferowanych licencji i/lub subskrypcji składających się na
pozycję 7 w Tabeli cenowej nr 1:
3. Zamawiający zmienia pkt. IV. Wymagania ogólne dla Części 1, 2 i 3, ppkt 4 OPZ nadając mu
następujące brzmienie:

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze statutem COI organem pełniącym funkcję
organu założycielskiego COI jest minister właściwy do spraw informatyzacji. COI jako jednostka
sektora finansów publicznych została utworzona do realizacji zadań publicznych pozostających we
właściwości Skarbu Państwa – Ministra Cyfryzacji, „MC”. COI na zlecenie MC prowadzi działania
zakupowe zamawiając usługi i dostawy w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów
zawartych z MC. Biorąc pod uwagę, że COI zapewnia MC usługi zewnętrzne do OPZ został
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Niniejszy zakup jest dokonywany na rzecz klienta końcowego jakim będzie Skarb Państwa
reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji. Wobec tego przedmiot zamówienia jest przeznaczony
do jednorazowej dalszej odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, rejestracyjne, subskrypcyjne
itp. muszą być wystawione na docelowego licencjobiorcę (klienta końcowego) jakim będzie Skarb
Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Ministra Cyfryzacji będzie uprawniony do
korzystania z oprogramowania w szczególności w zakresie prac związanych z budową,
utrzymaniem, rozwojem i administracją chmury prywatnej na rzecz Ministra Cyfryzacji.

wprowadzony zapis zgodnie z którym wszelkie dokumenty licencyjne, rejestracyjne, subskrypcyjne
itp. muszą być wystawione na docelowego licencjobiorcę jakim jest MC. Zamawiający wymaga
więc uruchomienia rejestracji licencji na użytkownika końcowego jakim jest MC. Zatem, MC nie
będzie dokonywało dalszej odsprzedaży, ponieważ zgodnie z brzmieniem wymogu ww. dokumenty
mają być wystawione od razu na rzecz MC. Zamawiający wyjaśnia, że przez „dalszą odsprzedaż”
rozumie wyłącznie proces księgowy, który w żaden sposób nie wpływa na warunki licencjonowania
producentów, ani nie zmienia przeznaczenia niniejszego zamówienia. Zamawiający pragnie
zauważyć, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą powyższe nie wymaga zaoferowania specjalnie
negocjowanych warunków licencyjnych na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający przeprowadził do tej pory liczne zamówienia, których przedmiotem była dostawa
licencji oraz sprzętu wiodących producentów stosując ww. wymóg i nigdy nie spotkał się z
zarzutem braku możliwości jego zrealizowania.
Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7
października 2020 r. Poz. 1730 w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji, zniesiono
Ministerstwo Cyfryzacji, a pracownicy dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji obsługujący
sprawy działu informatyzacja zostali włączeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zakres
działania Ministra Cyfryzacji został natomiast określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 października 2020 r. Poz. 1716 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Cyfryzacji, zgodnie z którym Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej –
informatyzacja, a jego obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zamawiający słusznie
zatem wskazał w ww. wymogu, że docelowym licencjobiorcą ma być Minister Cyfryzacji jako statio
fisci Skarbu Państwa. Ponadto, jak wyżej wskazano Zamawiający prowadzi działania zakupowe w
celu realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych ze Skarbem Państwa – Ministrem
Cyfryzacji.
Niemniej w celu sprecyzowanie ww. zapisu, Zamawiający dokonuje zmiany jw.
4. Zamawiający zmienia pkt. IV. OPZ Wymagania ogólne dla Części 1, 2 i 3, ppkt 14 nadając mu
następujące brzmienie:
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w formie upgradu, licencji czasowej, OEM,
z wyłączeniem, w której Zamawiający określił taki warunek w opisie Oprogramowania.
5. Zamawiający zmienia pkt. VII. OPZ Kryteria stosowane w celu oceny równoważności dla
Oprogramowania oraz warunki usługi wsparcia technicznego odpowiednio dla każdej Części W
zakresie Części 3 - WIRTUALIZATOR C w następujący sposób:

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat
Virtualization’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 9 nadając mu
następujące brzmienie:
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5.1. w tabeli “Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Virtualization” wiersz “Cechy
oprogramowania równoważnego” tiret 8
otrzymuje następujące brzmienie:
„zapewniać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych gości: o RHEL 6\7\8, o
SLES 10\11\12\15, o Microsoft Windows Server 2016\2019, o Microsoft Windows
7\8\8.1\10.”

„zapewniać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych gości: o RHEL 6\7\8,
o SLES 10\11\12\15, o Microsoft Windows Server 2016\2019, o Microsoft Windows
7\8\8.1\10.”.
5.2. w tabeli “Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Virtualization” wiersz “Licencja”
tiret 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do Red Hat
Virtualization, wiersz „Licencja”, tiret 3 nadając mu następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”.
W związku z powyższymi zmianami w pkt. VII. OPZ Kryteria stosowane w celu oceny równoważności
dla Oprogramowania oraz warunki usługi wsparcia technicznego odpowiednio dla każdej Części W
zakresie Części 3 - WIRTUALIZATOR C, tabela “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat
Virtualization” w wierszach: „Licencja” i “Cechy oprogramowania równoważnego” otrzymuje
następujące brzmienie:
Licencja

Licencja typu Without guest OS, 2 Sockets
1 licencja obejmująca węzeł hyperwizor do 2 fizycznych procesorów
 licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie
subskrypcyjnym z zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe
z prawem do instalacji na prywatnej chmurze Zamawiającego
Oferowane równoważne rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji z
rozwiązaniem wybranym w punkcie „Oprogramowanie równoważne do
‘Red Hat OpenStack Platform’”.
Oferowane równoważne rozwiązanie musi:


oferować pełne wsparcie dla wersji głównych na nie mniej niż 18
miesięcy w ramach wykupionej subskrypcji,



zapewniać wsparcie dla kolejnych wersji po upływie tego okresu z
możliwością aktualizacji istniejącej instalacji,



zapewniać poprawki i aktualizacje,



wykorzystywać witalizator KVM,



zapewniać centralną konsolę Web do zarządzania rozwiązaniem,



posiadać interfejs REST API oraz możliwość zarządzania z linii poleceń
(CLI),
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Cechy
oprogramowania
równoważnego



umożliwiać instalację na serwerach z 64 bitowymi procesorami
rodziny x86,



zapewniać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych
gości:


RHEL 6\7\8,



SLES 10\11\12\15,



Microsoft Windows Server 2016\2019,



Microsoft Windows 7\8\8.1\10,



umożliwiać dostęp do konsoli systemów operacyjnych gości za
pomocą „Simple Protocol for Independent Computing
Environments” (SPICE),



zapewniać wysoką dostępność (HA) oraz możliwość migracji
pracujących środowisk wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi,



umożliwiać monitorowanie
związanych z tym trendów.

wykorzystania

rozwiązania

oraz

5.3. w tabeli “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat OpenStack Platform” wiersz
“Licencja”, tiret 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do Red Hat
OpenStack Platform, wiersz Licencja, tiret 2 nadając mu następujące brzmienie: „licencja
subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”
5.4. w tabeli “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat OpenStack Platform” wiersz
“Cechy oprogramowania równoważnego”
a) tiret 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„zapewniać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych gości: o RHEL 6\7\8, o
SLES 10\11\12\15, o Microsoft Windows Server 2016\2019, o Microsoft Windows
7\8\8.1\10, na platformach wymienionych w poprzednim punkcie”

„zapewniać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych gości: o RHEL 6\7\8, o
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Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do Red Hat
OpenStack Platform, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 10 nadając mu
następujące brzmienie:

SLES 10\11\12\15, o Microsoft Windows Server 2016\2019, o Microsoft Windows
7\8\8.1\10, na platformach wymienionych w poprzednim punkcie”.
b) tiret 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„być oparte na aktualnie wspieranej wersji OpenStack nie starszej niż "Train” wraz z
wspieranymi dla danej wersji modułami”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat
OpenStack Platform’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 2, nadając
mu następujące brzmienie:
„być oparte na aktualnie wspieranej wersji OpenStack nie starszej niż "Train” wraz z
wspieranymi dla danej wersji modułami”.
c) tiret 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„wykorzystywać odpowiednik funkcjonalny TripleO (OpenStack On OpenStack) oraz
rozwiązanie wybrane w punkcie „Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ansible
Automation Platform” do instalacji, aktualizacji i zarządzania wykorzystywanym
oprogramowaniem”.
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat
OpenStack Platform’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 4, nadając
mu następujące brzmienie:

„wykorzystywać odpowiednik funkcjonalny TripleO (OpenStack On OpenStack) oraz
rozwiązanie wybrane w punkcie „Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ansible
Automation Platform” do instalacji, aktualizacji i zarządzania wykorzystywanym
oprogramowaniem”
W związku z powyższymi zmianami w pkt. VII. OPZ Kryteria stosowane w celu oceny równoważności
dla Oprogramowania oraz warunki usługi wsparcia technicznego odpowiednio dla każdej Części W
zakresie Części 3 - WIRTUALIZATOR C, tabela “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat OpenStack
Platform” w wierszach: „Licencja” i “Cechy oprogramowania równoważnego” otrzymuje następujące
brzmienie:

licencja typu Without guest OS, 2 Sockets
 licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie
subskrypcyjnym z zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe
Strona | 8

Licencja

 z prawem do instalacji na Chmurze prywatnej Zamawiającego
Oferowane równoważne rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji
z rozwiązaniami do zarządzania chmurą analogiczne jak Red Hat
OpenStack Platform.
Oferowane równoważne rozwiązanie musi:


Oferowane równoważne rozwiązanie musi: być oparte na aktualnie
wspieranej wersji OpenStack nie starszej niż "Train” wraz z
wspieranymi dla danej wersji modułami.



wykorzystywać wirtualizator KVM,



wykorzystywać odpowiednik funkcjonalny TripleO (OpenStack On
OpenStack) oraz rozwiązanie wybrane w punkcie „Oprogramowanie
równoważne do ‘Red Hat Ansible Automation Platform’” do
instalacji,
aktualizacji
i
zarządzania
wykorzystywanym
oprogramowaniem,



zapewniać integrację z rozwiązaniem wybranym w punkcie
„Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ceph Storage’”
zarówno na poziomie administracji, jak i korzystania z zasobów
Cepha,



oferować pełne wsparcie dla wersji głównych na nie mniej niż przez
18 miesięcy w ramach wykupionej subskrypcji,



zapewniać wsparcie dla kolejnych wersji OpenStack po upływie tego
okresu z możliwością aktualizacji istniejącej instalacji,



zapewniać poprawki i aktualizacje,



umożliwiać instalację na serwerach:





z 64 bitowymi procesorami rodziny x86



procesorami o architekturze ppc64le (Power 8 lub Power 9
w serwerach z zainstalowanym firmwarem OPAL)

zapewniać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych
gości:


RHEL 6\7\8,



SLES 10\11\12\15,



Microsoft Windows Server 2016\2019,



Microsoft Windows 7\8\8.1\10,

na platformach wymienionych w poprzednim punkcie,


umożliwiać dostęp do konsoli systemów operacyjnych gości za
pomocą „Simple Protocol for Independent Computing
Environments” (SPICE),



wspierać „Bare Metal Provisioning” w oparciu o projekt „Ironic”,
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5.5.



posiadać wsparcie dla “Trusted Virtual Functions”, czyli
umożliwienie funkcjom wirtualnym (ang. virtual functions) dostępu
do uprzywilejowanych operacji adaptera SR-IOV bez przechodzenia
przez pośrednika wirtualnego (ang. virtual intermediary),



posiadać wsparcie dla alokowania „huge pages” na wybranych
serwerach fizycznych,



umożliwiać monitorowanie
związanych z tym trendów,



posiadać wsparcie dla standardów bezpieczeństwa w tym FIPS 1402 lub 140-3 lub równoważny* albo oferowane urządzenie musi
posiadać certyfikaty ochrony kryptograficznej wydane na podstawie
art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. Nr182, poz. 1228 z późn. zm.) przez Jednostkę
Certyfikującą ABW (Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego) lub
SKW (Służby Kontrwywiadu Wewnętrznego).

wykorzystania

rozwiązania

oraz

w tabeli “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat Ansible Automation Platform”
wiersz “Licencja” tiret 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do Red Hat Ansible
Automation Platform, wiersz Licencja, tiret 2 nadając mu następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”
w tabeli “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat Ansible Automation Platform” wiersz
“Cechy oprogramowania równoważnego”:
a) tiret 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„umożliwiać automatyzację administracji rozwiązaniami wybranymi w punktach:
 Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat OpenStack Platform’,
 Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ceph Storage’,
 Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Virtualization’,
Oraz minimum z oprogramowaniem:


‘Win Server Datcr’,



‘VMware vSphere 7 Enterprise Plus’,”
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Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ,, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat
Ansible Automation Platform’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 2,
nadając mu następujące brzmienie: „umożliwiać automatyzację administracji
rozwiązaniami wybranymi w punktach:
 Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat OpenStack Platform’,
 Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ceph Storage’,
 Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Virtualization’,
Oraz minimum z oprogramowaniem:
 ‘Win Server Datcr’,
 ‘VMware vSphere 7 Enterprise Plus’,”
b) tiret 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„posiadać interfejs WebUI, REST API oraz możliwość zarządzania z linii poleceń (CLI),”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ansible
Automation Platform’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 5, nadając
mu następujące brzmienie:
„posiadać interfejs REST API oraz możliwość zarządzania z linii poleceń (CLI),” otrzymuje
następujące brzmienie: „posiadać interfejs WebUI, REST API oraz możliwość
zarządzania z linii poleceń (CLI),”
c) dodaje się dodatkowe punkty o następującym brzmieniu:
 zapewnić dodatkową analitykę, raporty i statystyki umożliwiające
przeprowadzenie analizy stanu automatyzacji i wydajności środowiska,
 organizować kolekcje gotowych modułów między innymi wtyczek, ról w taki
sposób aby ułatwiały ich dystrybucję, zarządzanie i administrowanie,
 umożliwiać budowanie (ang. playbooks) stanowiących sekwencję listy zadań do
realizacji/odegrania, dodatkowo powinna umożliwiać również wykonanie
dodatkowych czynności między innymi przekopiowanie pliku, pobranie czegoś z
jakiegoś miejsca, uruchomienie konkretnych poleceń CLI czy wykorzystanie silnika
szablonów.
 wykorzystanie języka YAML (YAML Ain’t Markup Language) w celu definowania
playbooks,
harmonogramowania

umożliwiający

zaplanowanie
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 zapewnić mechanizm
wykonania działań,

 zapewnienie centralnego repozytorium z umieszczonymi certyfikowanymi przez
producenta paczkami oprogramowania dostarczonymi przez producenta jak i
partnerów między innymi Microsoft, Google, Cisco , F5,
 zapewnić integrację z GitLab i GitHub dzięki której umożliwi zapewnienie
zautomatyzowania procesu wdrożenia zmian np. w wyniku wystąpienia zmiany w
kodzie źródłowym.”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ansible
Automation Platform’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, dodając
następujące punkty:
 zapewnić dodatkową analitykę, raporty i statystyki umożliwiające
przeprowadzenie analizy stanu automatyzacji i wydajności środowiska,
 organizować kolekcje gotowych modułów między innymi wtyczek, ról w taki
sposób aby ułatwiały ich dystrybucję, zarządzanie i administrowanie,
 umożliwiać budowanie (ang. playbooks) stanowiących sekwencję listy zadań do
realizacji/odegrania, dodatkowo powinna umożliwiać również wykonanie
dodatkowych czynności między innymi przekopiowanie pliku, pobranie czegoś z
jakiegoś miejsca, uruchomienie konkretnych poleceń CLI czy wykorzystanie silnika
szablonów,
 wykorzystanie języka YAML (YAML Ain’t Markup Language) w celu definowania
playbooks,
 zapewnić mechanizm
wykonania działań,

harmonogramowania

umożliwiający

zaplanowanie

 zapewnienie centralnego repozytorium z umieszczonymi certyfikowanymi przez
producenta paczkami oprogramowania dostarczonymi przez producenta jak i
partnerów między innymi Microsoft, Google, Cisco , F5,
 zapewnić integrację z GitLab i GitHub dzięki której umożliwi zapewnienie
zautomatyzowania procesu wdrożenia zmian np. w wyniku wystąpienia zmiany w
kodzie źródłowym.”
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W związku z powyższymi zmianami w pkt. VII. OPZ Kryteria stosowane w celu oceny równoważności
dla Oprogramowania oraz warunki usługi wsparcia technicznego odpowiednio dla każdej Części W
zakresie Części 3 - WIRTUALIZATOR C, tabela “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat Ansible
Automation Platform” w wierszach „Licencja” i “Cechy oprogramowania równoważnego” otrzymuje
następujące brzmienie:

Licencja

Licencja –100 zarządzanych nodów;
 licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie
subskrypcyjnym z zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe;
Z prawem do instalacji na Chmurze prywatnej Zamawiającego.
Oferowane równoważne rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji z
rozwiązaniami do zarządzania chmurą analogiczne jak Red Hat Ansible
Automation Platform.
Oferowane równoważne rozwiązanie musi:


umożliwiać automatyzację administracji rozwiązaniami wybranymi w
punktach:


Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat OpenStack
Platform’,



Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ceph Storage’,



Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Virtualization’,

Oraz minimum z oprogramowaniem:





‘Win Server Datcr’,



‘VMware vSphere 7 Enterprise Plus’,

posiadać centralną konsolę Web umożliwiającą co najmniej:


tworzenie i zarządzanie konfigurację
infrastruktury informatycznej tworzących
wskazane w poprzednim punkcie,



przydział dostępu w oparciu o role i grupy;



harmonogramowania zadań;



wysyłanie powiadomień o ich realizacji;

elementów
rozwiązania



szyfrowanie i maskowanie z poziomu pliku konfiguracyjnego danych
uwierzytelniających do każdego zarządzanego elementu,



posiadać interfejs WebUI, REST API oraz możliwość zarządzania z linii
poleceń (CLI),



nie wymagać instalacji agentów na elementach zarządzanych,



pozwalać na wykonywanie poleceń ad-hoc, jak i wdrażanie
przygotowanych
wcześniej
deklaratywnych
konfiguracji
przechowywanych w repozytorium,



logować działania użytkowników oraz przebieg harmonogrowanych
działań,



umożliwiać zbieranie informacji o każdym elemencie zarządzanym,
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5.7.



zapewnić dodatkową analitykę, raporty i statystyki umożliwiające
przeprowadzenie analizy stanu automatyzacji i wydajności
środowiska,



organizować kolekcje gotowych modułów między innymi wtyczek,
ról w taki sposób aby ułatwiały ich dystrybucję, zarządzanie i
administrowanie,



umożliwiać budowanie (ang. playbooks) stanowiących sekwencję
listy zadań do realizacji/odegrania, dodatkowo powinna umożliwiać
również wykonanie dodatkowych czynności między innymi
przekopiowanie pliku, pobranie czegoś z jakiegoś miejsca,
uruchomienie konkretnych poleceń CLI czy wykorzystanie silnika
szablonów,



wykorzystanie języka YAML (YAML Ain’t Markup Language) w celu
definowania playbooks,



zapewnić
mechanizm
harmonogramowania
zaplanowanie wykonania działań,



zapewnienie centralnego repozytorium z umieszczonymi
certyfikowanymi przez producenta paczkami oprogramowania
dostarczonymi przez producenta jak i partnerów między innymi
Microsoft, Google, Cisco , F5,



zapewnić integrację z GitLab i GitHub dzięki której umożliwi
zapewnienie zautomatyzowania procesu wdrożenia zmian np. w
wyniku wystąpienia zmiany w kodzie źródłowym.

umożliwiający

w tabeli “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat Ceph Storage” wiersz “Licencja”
tiret 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe”
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do Red Hat Ceph
Storage Platform, wiersz Licencja, tiret 2 nadając mu następujące brzmienie:
„licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie subskrypcyjnym z
zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe” .
W tabeli “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat Ceph Storage” wiersz “Cechy
oprogramowania równoważnego”:

a) tiret 2 otrzymuje brzmienie:
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„zapewniać funkcjonalności zgodne z Ceph w aktualnej wspieranej wersji nie starszej
niż „Nautilus” :


wystawianie przestrzeni obiektowej (RADOS),



wystawianie przestrzeni blokowej (RBD),



wystawianie przestrzeni jako system plików (CephFS),

 wystawianie przestrzeni za pomocą API zgodnego z Amazon S3 i OpenStack
Swift,


wystawianie przestrzeni za pomocą iSCSI,



wsparcie dla BlueStore”

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części III wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat Ceph
Storage’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, tiret 2 nadając mu
następujące brzmienie: „zapewniać funkcjonalności zgodne z Ceph w aktualnej
wspieranej wersji nie starszej niż „Nautilus” :


wystawianie przestrzeni obiektowej (RADOS),



wystawianie przestrzeni blokowej (RBD),



wystawianie przestrzeni jako system plików (CephFS),

 wystawianie przestrzeni za pomocą API zgodnego z Amazon S3 i OpenStack
Swift,


wystawianie przestrzeni za pomocą iSCSI,



wsparcie dla BlueStore”

b) dodaje się dodatkowe punkty o następującym brzmieniu:


zapewniać wsparcie dla blokowej, plikowej, jak i obiektowej przestrzeń danych,



zapewnienie dostarczania przestrzeni dyskowej dla wszystkich usług
platformy OpenStack”

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części
III - wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w tabeli o nazwie Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat
Ceph Storage’’, wiersz Cechy oprogramowania równoważnego, dodając
następujące punkty:


zapewniać wsparcie dla blokowej, plikowej, jak i obiektowej przestrzeń danych,



zapewnienie dostarczania przestrzeni dyskowej dla wszystkich usług
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platformy OpenStack”

W związku z powyższymi zmianami w pkt. VII. OPZ Kryteria stosowane w celu oceny równoważności
dla Oprogramowania oraz warunki usługi wsparcia technicznego odpowiednio dla każdej Części W
zakresie Części 3 - WIRTUALIZATOR C, tabela tabela “Oprogramowanie równoważne do „Red Hat Ceph
Storage” w wierszu “Cechy oprogramowania równoważnego” otrzymuje następujące brzmienie:
Licencja

1 licencja –do2 PB, nie mniej niż 20 fizycznych nodów;
 licencja subskrypcyjna na okres 36 miesięcy lub licencje w modelu nie
subskrypcyjnym z zastrzeżeniem iż licencje będą bezterminowe;
z prawem do instalacji na Chmurze prywatnej Zamawiającego
Oferowane równoważne rozwiązanie musi:


zapewniać integrację z rozwiązaniem wybranym w punkcie
„Oprogramowanie równoważne do ‘Red Hat OpenStack Platform’”
zarówno na poziomie administracji, jak i dostarczania zasobów dla
OpenStack,



zapewniać funkcjonalności zgodne z Ceph w aktualnej wspieranej
wersji nie starszej niż „Nautilus”


wystawianie przestrzeni obiektowej (RADOS),



wystawianie przestrzeni blokowej (RBD),



wystawianie przestrzeni jako system plików (CephFS),



wystawianie przestrzeni za pomocą API zgodnego z Amazon
S3 i OpenStack Swift,



wystawianie przestrzeni za pomocą iSCSI,



wsparcie dla BlueStore,



oferować pełne wsparcie dla wersji głównych na nie mniej niż 18
miesięcy w ramach wykupionej subskrypcji,



zapewniać wsparcie dla kolejnych wersji Ceph po upływie tego okresu
z możliwością aktualizacji istniejącej instalacji,



zapewniać poprawki i aktualizacje,



zapewniać wsparcie dla blokowej, plikowej, jak i obiektowej
przestrzeń danych,



umożliwiać instalację na serwerach z 64 bitowymi procesorami
rodziny x86,



umożliwiać wystawienie nie mniej niż 80 TB surowej przestrzeni z
jednego węzła,



umożliwiać korzystanie z narzędzi do automatyzacji zarządzania
rozwiązaniem wybranymi z punkcie „Oprogramowanie równoważne
do ‘Red Hat Ansible Automation Platform’”,
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zapewnienie dostarczania przestrzeni dyskowej dla wszystkich usług
platformy OpenStack



ma mieć standardy bezpieczeństwa w tym FIPS 140-2 lub 140-3 lub
równoważny* albo oferowane urządzenie musi posiadać certyfikaty
ochrony kryptograficznej wydane na podstawie art. 50 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.
1228 z późn. zm.) przez Jednostkę Certyfikującą ABW (Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego) lub SKW (Służby Kontrwywiadu
Wewnętrznego).

Zmianie ulegają zapisy w Rozdziale III SWZ – Istotne Postanowienia Umowy – część III:
1. Zamawiający zmienia § 12 ust. 2 pkt 1 nadając mu następujące brzmienie: Zamawiający może
wypowiedzieć Umowę lub od niej odstąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
jakiegokolwiek zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę
do wykonania lub należytego wykonania Umowy wyznaczając mu termin 15 Dni Roboczych, a po
upływie tego terminu ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym lub od niej odstąpić;
2. Zamawiający zmienia § 12 ust. 3 nadając mu następujące brzmienie: W odniesieniu do przypadków,
gdy Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni liczonych od dnia powstania
okoliczności określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) powyżej Umowy.
Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Rozdział IV SWZ – Formularz oferty wraz z załącznikami w
tym, zmodyfikowany Załącznik nr 5 do Formularza oferty w Części III COI-ZAK.262.5.2021 – wzór
wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ stanowi
załącznik do niniejszego pisma.
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.

Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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