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Wyjaśnienie nr 1
treści specyfikacji warunków zamówienia
Dotyczy postępowania pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach zadania rozwój
elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa
Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od
Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym przekazuję treść zapytania
wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie
1 czy Zamawiający potwierdza, że dopuści certyfikaty, dokumenty potwierdzające, karty katalogowe
producenta w języku polskim lub angielskim? Uzasadnienie: producenci sprzętu nie tłumaczą
wzmiankowanych dokumentów na język polski
Odpowiedź :
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zgodnie z rozdział XI ust. 13 SWZ, w
przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

Pytanie
2 czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza oprogramowanie bezterminowe ale ze wsparciem
technicznym producenta zgodnie z zaoferowaną gwarancją [dot. serwer, macierz dyskowa oraz system
archiwizacji] ? Uzasadnienie: zapis spełnia jeden producent Huawei Technologies Co., Ltd dot. serwery,
macierze, itp. Huawei mają bezterminowe licencje ze wsparciem technicznym bezterminowym , tj.
możliwością użytkowania oprogramowania na czas nieokreślony gdzie jest możliwość korzystania z
oprogramowania w nawet po aktualizacji do najnowszej wersji firmware, BIOS podzespołów oraz
wygaśnięciu gwarancji . Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną nie można kupić np. serwerów
tego producenta na terenie UE.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i nie zmienia zapisów OPZ. Wymieniona funkcjonalność
jest istotna z punktu widzenia zamawiającego, gwarantuje bowiem możliwość bezawaryjnej pracy urządzenia
przez długi czas, co pozwala na ograniczenie kosztów użytkowania oraz przestojów. Zamawiający wymaga
dostarczenia licencji oprogramowania na warunkach określonych w SWZ.
Pytanie
3 czy Zamawiający potwierdza, że dopuści zainstalowany dedykowany moduł dla hypervisora wirtualizacyjnego,
z możliwością wyposażenia w nośniki typu M.2 NVMe lub M.2 SSD SATA, z możliwością konfiguracji
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera? Uzasadnienie: aktualny wymóg
sprzętowy tj. posiadanie zainstalowanego dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, z
możliwością wyposażenia w nośniki typu M.2 NVMe spełnia tylko jeden producent Hewlett Packard Enterprise,
żaden inny producent nie stosuje tego rozwiązania na nośniku M.2 NVMe Z poważaniem, Artur Modzelewski
MKM Market Małgorzata Modzelewska
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i nie zmienia zapisów OPZ. Wymieniona funkcjonalność
jest istotna z punktu widzenia zamawiającego, z uwagi na fakt, iż dyski typu SATA są obecnie wypierane przez
rozwiązania NVMe, zatem rozwiązanie to pozwoli na dłuższą eksploatację i obecność kompatybilnych części
zamiennych w przyszłości. Ponadto dyski twarde typu NVMe zapewniają znacznie wyższe wartości transferu..
Pytanie
1. W części IV: Firewall, punkt 2, podpunkt 4 Zamawiający wskazał, że:
„Urządzenie musi być wyposażone w dysk lokalny o pojemności minimum 240GB do celów logowania i
raportowania.”
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dysku o pojemności 128 GB, który w znaczący sposób obniży
ostateczną wartość zamówienia, nadal spełniając pozostałe wymagane parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie
2. W części IV: Firewall, punkt 3, podpunkt 3 Zamawiający wykazał, że:
„Musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na
urządzeniu. W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na podłączenie zewnętrznych nośników,
musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy
sprzętowej lub programowej.”
Co wyklucza się z częścią IV: Firewall, punkt 15, podpunkt 4:
„System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie może wymagać
dodatkowej licencji do swojego działania.”
Proszę o doprecyzowanie wymagań przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem wszystkie wymagane
licencje do osiągnięcia funkcjonalności określonej przez Zamawiającego, minimum w okresie
gwarancji i serwisu.

Pytanie
3. Część VII: Certyfikat serwerowy
„Certyfikat typu SSL do zabezpieczania domen wraz z wszystkimi subdomenami”
Certyfikat SSL jest dostępny jako coroczny zakup lub z możliwością wykupienia na dany okres.
Na jaki okres Zamawiający przewiduje czas ważności certyfikatu SLL? Konwerga sp. z o.o., 61-070
Poznań, ul. Janikowska 21 Tel. +48 61 22 55 200, fax: +48 61 22 55 201, www.konwerga.pl
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000240092 Kapitał
zakładowy: 100.000,00 PLN NIP: 782-23-34-860, REGON: 300097243 - 2 -

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga certyfikatów SSL ważnych na okres gwarancji.

Pytanie
4. Jakie parametry ma posiadana przez Zamawiającego szafa typu RACK 19”, w której mają
zostać zamontowane komponenty?
Odpowiedź:
Szafa Rack Linkbasic 19'' 27U 600x800mm czarna stojąca
Pytanie
5. W związku z ciężką sytuacją gospodarczą spowodowaną ograniczoną dostępnością towaru na
rynku oraz pandemią Covid-19 wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na
04.02.2022.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.
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