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Warszawa, 2018-10-02 

WZP.270.133.2018  
2018-16487 
 

 
 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Rozbudowa środowiska kopii zapasowych Zamawiającego 

tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 

00-184 Warszawa.”, znak sprawy: WZP.270.133.2018. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Pytanie nr 1  

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 22.  
Poprzez dopuszczenie rozwiązania bez możliwości konfiguracji HA, za to ze wszystkimi elementami 
w pełni redundantnymi to czy należy interpretować je w następujący sposób?  
- w przypadku awarii kontrolera oferowanego deduplikatora, praca deduplikatora zostanie 
automatycznie podtrzymana przy zachowaniu:  
o wymaganych parametrów wydajnościowych urządzenia  
o dostępności wymaganej przestrzeni urządzenia  
o wymaganej ilości równoległych strumieni  
o w pełni dostępnych funkcjonalności realizacji backupu, odtwarzania danych backupowych, 
replikacji danych do drugiego urządzenia  
o realizacji deduplikacji w sposób in line dla wszystkich danych czyli żadne dane nie zostaną zapisane 
na nośnik dyskowy bez wcześniejszego procesu deduplikacji i kompresji (w celu oszczędności miejsca)  
o realizacji procesu czyszczenia dokładnie w taki sam sposób jak przed awarią kontrolera (wydajność, 
możliwość równoległego czyszczenia oraz realizacji procesów: backupu, odtwarzanie danych 
backupowych, replikacji danych do drugiego urządzenia)  
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Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku awarii jednego kontrolera (w przypadku zaoferowania 
rozwiązania ze wszystkimi elementami redundantymi) praca deduplikatora powinna zostać 
automatycznie podtrzymana przy zachowaniu:  

 wymaganych parametrów wydajnościowych urządzenia,  
 dostępności wymaganej przestrzeni urządzenia, 
 wymaganej ilości równoległych strumieni,  
 w pełni dostępnych funkcjonalności realizacji backupu, odtwarzania danych backupowych, 

replikacji danych do drugiego urządzenia, 
 realizacji deduplikacji w sposób in line dla wszystkich danych,  
 realizacji procesu czyszczenia dokładnie w taki sam sposób jak przed awarią kontrolera. 

 

Pytanie nr 2  

Zamawiający wymaga 200 strumieni, ale nie precyzuje dla jakich celów mogą być one wykorzystane. 
Czy w związku z możliwą awarią jednego z deduplikatorów i koniecznością odtworzenia danych 
z drugiej lokalizacji Zamawiający oczekuje elastyczności czyli możliwości by wszystkie (wymagane 200 
strumieni) można było wykorzystać tylko dla procesów replikacji? 

Odpowiedź  
Zamawiający nie wymaga aby wszystkie wymagane strumienie można było wykorzystać tylko dla 
procesów replikacji. 
 

 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby umocowanej) 

 

 

  

 

 

 
 
Sporządził: Pędzińska Aleksandra 
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