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Warszawa, 2015-06-03 

WZP.221.51.2015 

2015-06454 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych wirtualnych maszyn” dla 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

numer sprawy: WZP.221.51.2015. 

 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienia od 

Wykonawców w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 

pytań i udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1 

Pkt 3, ppkt h – Minimalne wymaganie techniczne 

Postanowienie przed zmianą:  

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu plików 

znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, Mac, 

Windows.” 

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego postanowienia w następujący sposób: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu plików 

znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, 

Windows.” 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 3, ppkt h. 

 

Dotychczasowe brzmienie: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu plików 

znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, Mac, 

Windows” 
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Zostaje zastąpione następującym brzmieniem: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu plików 

znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, 

Windows” 

 

Pytanie nr 2 

Pkt 3, ppkt k – Minimalne wymaganie techniczne 

Postanowienie przed zmianą:  

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość natychmiastowego odzyskiwania wirtualnej maszyny i 

jej uruchomienie bez kopiowania na zasoby dyskowe, podłączone do hostów ESX i Hyper-v (Wbudowana 

funkcjonalność nfs serwer).” 

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego postanowienia w następujący sposób: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość natychmiastowego odzyskiwania wirtualnej maszyny i 

jej uruchomienie bez kopiowania na zasoby dyskowe, podłączone do hostów ESX. (Wbudowana 

funkcjonalność nfs serwer).” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany pkt 3 ppkt k.  

 

Pytanie nr 3 

Pkt 3, ppkt o – Minimalne wymaganie techniczne 

Postanowienie przed zmianą:  

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość sprawdzenia poprawności wykonania kopi zapasowej, 

poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku 

VMware/Hyper-v,” 

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego postanowienia w następujący sposób: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość sprawdzenia poprawności wykonania kopi zapasowej, 

poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku 

VMware.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany pkt 3, ppkt o. 

 

Pytanie nr 4 

Pkt 3, ppkt p – Minimalne wymaganie techniczne 

Postanowienie przed zmianą:  

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji  IP maszyn 

przywracanych w środowiskach”. 

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego postanowienia w następujący sposób: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyn 

przywracanych w środowiskach lub mieć możliwość wykorzystania do tego celu skryptu dostarczonego 

przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany pkt 3, ppkt p. 

 

Pytanie nr 5 

h. „Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu 

plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, 

Mac, Windows.” 

Wg wiedzy pytającego platforma Mac nie jest i prawdopodobnie nie będzie wykorzystywana przez 

Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie zrezygnować z wymogu o 
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systemach Mac, które niepotrzebnie zwiększają funkcjonalność systemu ponad potrzeby Zamawiającego a 

przez to niepotrzebnie zwiększają koszty kupowanego systemu? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 3, ppkt h. 

 

Dotychczasowe brzmienie: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu plików 

znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, Mac, 

Windows” 

 

Zostaje zastąpione następującym brzmieniem: 

„Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z systemu plików 

znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików z systemów: Linux, BSD, 

Windows” 

 

Pytanie nr 6 

k. „Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość natychmiastowego odzyskiwania wirtualnej 

maszyny i jej uruchomienie bez kopiowania na zasoby dyskowe, podłączone do hostów ESX i Hyper-v..” 

Narzędzia opisane przez Zamawiającego są funkcjonalnością stosunkowo mało efektywną i stosowaną 

jedynie w środowiskach laboratoryjnych. W praktyce potwierdzonej niezależnymi testami znacznie szybciej 

jest odtworzyć całą maszynę wirtualną a dopiero ją podnosić. Prosimy o potwierdzenie faktu iż Zamawiający 

zamawia system do pracy w środowiskach rzeczywistych a nie laboratoryjnych oraz dopuści zastosowanie 

metody polegającej na odtworzeniu całej maszyny wirtualnej a następnie jej podniesienie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany pkt 3 ppkt k.  

 

Pytanie nr 7 

o. „Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość sprawdzenia poprawności wykonania kopi, 

zapasowej, poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w 

środowisku VMware/Hyper-v.” 

Czy Zamawiający dopuści inne, bardziej skuteczne mechanizmy weryfikacji zadania backapowego np. 

mechanizmy weryfikacji contentu po deduplikacji lub inne bardziej efektywne w stosunku do opisanych 

powyżej? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

p. „Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyny w 

przywracanych środowiskach. 

Środowiska serwerowe mają statystyczne IP. Zdaniem pytającego Zamawiający nigdy nie skorzysta z 

opisanej funkcjonalności, która jedynie ogranicza konkurencję i niepotrzebnie podnosi koszty zamawianego 

rozwiązania. Gdyby jednak kiedykolwiek,  bliżej nieokreślonego powodu pojawiła się potrzeba zmiany 

adresu IP, zawsze możliwa jest zmiana manualna adresu IP i to na świadomie wybrany przez administratora, 

a nie losowy adres. Czy zamawiający jest w stanie zrezygnować z funkcjonalności, która ogranicza 

konkurencje i niepotrzebnie podnosi koszty rozwiązania? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
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Pytanie nr 9 

r. „Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania obiektów Active Directory na 

poziomie użytkowników, grup, komputerów oraz kontenerów bezpośrednio z pliku utworzonej kopii 

zapasowej. 

t. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość odzyskiwania obiektów z systemu MS Sharepoint 

2010/2013 bezpośrednio z pliku utworzonej kopii zapasowej bez potrzeby jej uruchamiania, 

u. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać przywracanie elementów programu MS Exchange 2013 

bezpośrednio z pliku utworzonej kopii zapasowej bez potrzeby jej uruchamiania. 

v. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać przeglądanie skrzynek pocztowych zawartych w kopiach 

zapasowych zasobów serwera pocztowego oraz możliwość przywracania poszczególnych elementów z kopii 

zapasowej do skrzynki pocztowej konkretnego użytkownika,” 

Każda czynność odzyskiwania danych wymaga odpowiedniego przygotowania np. środowiska, zasobów, 

konsoli systemu itp. Stopień przygotowania może być różny i zależny jest od złożoności systemu oraz 

wykonywanego zadania. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odpowiednie przygotowanie 

środowiska przed wykonaniem czynności opisanych w punktach r, t, u, v, przywracania i/lub odtwarzania 

danych? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 

 

Niniejsze pismo będzie stanowiło załącznik do umowy. 

 

 

Dyrektor  

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

(-) Marcin Kędzierski 

 

 

 

 

 
Sporządził: Ewa Okła 


