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Warszawa, 2017-09-20 

WZP.270.120.2017 

2017-12810 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Świadczenie usługi wsparcia technicznego na środowisko backup’owe dla 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy 
ul. Stanisława Dubois 5A. Numer sprawy: WZP.270.120.2017. 

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający 
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1:  
Dot. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ust. II Posiadane środowisko 
Jaka jest liczba zabezpieczanych backupem maszyn wirtualnych - ogółem?  
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada około 170 maszyn wirtualnych objętych backupem. 
 
Pytanie 2:   
Dot. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ust. II Posiadane środowisko 
Jaka jest liczba maszyn wirtualnych i/lub serwerów fizycznych, gdzie zainstalowany jest agent?  
Odpowiedź:  
Liczba zainstalowanych agentów nie przekracza 15, przy czym ich liczba może ulec zwiększeniu. 
 
Pytanie 3:  
Dot. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ust. II Posiadane środowisko 
Jakie aplikacje/bazy danych są zabezpieczane systemem backupu? 
Odpowiedź: 
Zabezpieczone systemem backup są następujące bazy danych: MS SQL, PostgrSQL. Aplikacje: 
AD, Exchange, Share Point, JBoss, WildFly.  
 
Pytanie 4:  
Dot. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ust. III Świadczenie usług wsparcia 
Czy Zamawiający dopuszcza prace zdalne poprzez połączenie VPN?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza pracy poprzez połączenie VPN. 
 
Pytanie 5:  
Dot. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ust. II Posiadane środowisko 
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Czy wykorzystywana jest biblioteka taśmowa? Jeśli tak to jaka jest jej konfiguracja? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wykorzystuje bibliotekę taśmową HP MSL 6000 Series 8. Jest ona podłączona 
poprzez przełącznik do klatki Blade. 
 
Pytanie 6:  
„W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył przez okres od dnia 14 listopada 
2017 r. do dnia 4 grudnia 2018 r. usługi wsparcia technicznego na środowisko backup’owe, 
o którym mowa w pkt II.1, polegające na aktualizacji i rekonfiguracji oprogramowania (jeżeli 
aktualizacja oprogramowania będzie takiej rekonfiguracji wymagała) wraz z konsultacjami oraz 
całodobowej obsłudze zgłoszeń serwisowych, w tym diagnozy i naprawy uszkodzeń, przy czym od 
dnia:  
1) 14 listopada 2017 r. na licencję Commvault cSIM-S-F;  
2) 5 grudnia 2017 r. na licencję Commvault DPA.”  

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga wykupienia u producenta oficjalnego supportu 
do 4 grudnia 2018 roku, dla licencji z punktu 1 i 2, oraz opieki serwisowej sprawowanej przez 
oferenta?  
Jedynie wykupienie supportu u producenta gwarantuje zamawiającemu aktualizacje producenta. 
Nie ma możliwości dokonania takiej aktualizacji w żaden inny sposób.  
Odpowiedź: 
Wykonawca musi zapewnić realizację usługi polegającej na aktualizacji i rekonfiguracji 
oprogramowania w całym wskazanym okresie. 
 

 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

 

 

 

 

Sporządził: Wysmułek Dariusz 


