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WYKONAWCY

dotyczy; zakup 2 szt. macierzy do DMZ oraz 2 szt. bibliotek tasmowych (15/pn/2017)

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh

publicznych G-t- Dz.U.2017.1579), przekazuj§ tresc pytah dotycz^cych Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), jakie wptyn^ly do Zamawiaj^cego w dniu

15 wrzesnia 2017 r. poczt^ elektronicznq oraz udzielam wyjasnienia (odpowiedzi).

Pvtanie 1 ftresc oryginalna):

Pytanie nr 1

W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w Opisie Przedmiotu Zamowienia

odnosz^cym si§ do 2 sztuk macierzy Zamawiajqcy wymaga w punkcie 6 (Wysoka

Dost^pnosc) dostarczenia macierzy zapewniaj^cej replikacj^ synchroniczn^ danych.

Nie wspomina nic, w jaki sposob nalezy tak^ replikacj^ zapewnic (w oparciu o jakie

medium transportowe i jaki protokot- LANAA/AN/Ethernet/FC/iSCSI).

Prosimy o doprecyzowanie w tym zakresie jakim medium i jakimi protokotami

(infrastruktur^ przesytania danych) dysponuje Zamawiaj^cy.

Dodatkowo nie zostata nigdzie wyttumaczona istota wymagania replikacji

synchronicznej. Prosimy

o doprecyzowanie z jakiego powodu wymagana jest replikacja synchroniczna?"'

Wydaje si§ bowiem iz wymog ten jedynie w sposob znaczqcy podwyzszy koszty

oferowanych rozwi^zah. Macierze replikujqce dane w sposob asynchroniczny

zapewniajq bezpieczehstwo
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i  konsystencj^ danych na wystarczajqcym poziomie (RTO identyczne i zaiezne
od VMWARE SRM, natomiast RPO porownywalne), przy okazji pozwaiajqcym

w sposob znacz^cy obnizyc koszt oferty przez dopuszczenie wi^kszej liczby
rozwiqzan. Czy Zamawiaj^cy w tej sytuacji dopusci macierze dysponuj^ce replikacjq
synchroniczn^ lub takze asynchroniczn^?

Wviasnienie (odpowiedz):

Jesli chodzi o media transportowe, zamawiaj^cy zdefiniowal wymagane wyposazenie

w porty iSCSI 10Gb/s (siec LAN) oraz porty FC 16Gb/s 1 posiada infrastruktur^

potrzebn^ do przyl^czenia dostarczonych macierzy po tych protokctech. DIatego nie

precyzuje po ktorym z protokolow ma si^ odbywac repiikacja - dopuszczaj^c dowoln^

metod^ opart^ o te media transmisyjne. Nalezy jednak zwrocic uwag^, ze zamawiaj^cy

w I etapie nie wymaga pol^czenia macierzy z wykorzystaniem protokotu FC, w zwi^zku

z tym jezeli dostarczona macierz wymaga do replikacji potqczenia FC, nalezy dostarczyc

wkladki 8 Gb/s MM LC lub 16 Gb/s MM LC niezb^dne do jej podt^czenia do posiadanej

infrastruktury FC. Po stronie przel'qcznikow FC zamawiajqcy posiada porty wyposazone

we wktadki 8 Gb/s MM LC lub 16 Gb/s MM LC.

Zamawiajqcy pragnie zauwazyc, iz zgodnie z utrwalonq lini^ orzecznicz^ KID

zamawiaj^cy ma prawo okreslic przedmiot zamowienia i warunki realizacji w sposob

uwzgl^dniaj^cy jego potrzeby i tak, aby uzyskac oozekiwany (najlepszy) efekt, nawet

jesli wykluczaloby to mozliwosc realizacji zamowienia przez wszystkich wykonawcow

dziatajqcych w danym segmencie rynku, pod warunkiem,

ze wymagania pozostaj^ w zwi^zku z obiektywnymi potrzebami zamawiajqcego. Taka

sytuacja zachodzi w niniejszym post^powaniu, wszystkie wymagania okreslone przez

zamawiaj^cego w SIWZ s^ wskazane w oparciu o konkretne, obiektywne potrzeby

zamawiajqcego, diatego tez brak uzasadnienia do zmiany opisu przedmiotu zamowienia

tyiko diatego, ze wykonawca tak sugeruje (zob. np. sygn. Akt KIO 1080/17; KIO

1086/17).

Powyzsze wyjasnienia nie powoduj^ koniecznosci dokonania zmiany ogtoszenia

NM:zsHQl§Meniu; nie wymagaj^ rowniez przedtuzenia terminu sktadania ofert.
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