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Urząd Gminy Suchy Dąb 

 

Post. ZP.271.17.2022       Suchy Dąb, 25.11.2022 r. 

 

      Do wszystkich zainteresowanych 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ  

Nr. referencyjny ZP.271.17.2022 

 Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2017 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  treści SWZ, do postępowania 

p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 

Cyfrowa Gmina" prowadzonym w trybie zgodny z art. 275 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający uszczegóławia zapis treści SOPZ (załącznik nr 1 do SWZ) poprzez dodanie 

zapisu: 

Lista funkcji, które muszą być realizowane przez oprogramowanie do backupu: 

• Możliwość backupu stacji roboczych, serwerów, maszyn wirtualnych. 

• Oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer w oparciu o protokół 

TCP/IP, z centralnym modułem sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dysków 

komputerów klienckich 

• Program serwerowy kompatybilny z systemami: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 

7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 

2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X 

• Program kliencki kompatybilny z systemami: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11; Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 

2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology 

• Możliwość archiwizacji pełnej, przyrostowej/różnicowej i delta (różnica na poziomie 

fragmentów plików) 

• Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików bez korzystania z usługi 

Volume Shadow Copy Service (VSS) 

• Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera (tylko Windows) 

• Możliwość wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z archiwizacji określonych 

woluminów, katalogów, plików za pomocą symboli wieloznacznych * i  ? 

• Backup całego systemu operacyjnego i zainstalowanych programów (tylko Windows) 

• Backup baz danych i plików poczty w trybie online i offline 

• Kopie rotacyjne (wersjonowanie) 

• Zapis archiwów w otwartym formacie (ZIP 64-bit) 

• Backup i odzyskiwanie maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V oraz VMWare ESX/ESXi  

• Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku twardym bez konieczności   

ponownej instalacji (bare metal restore) 

• Bezpośrednie odzyskiwanie plików do lokalizacji oryginalnej 

• Odzyskiwanie z kopii różnicowych i delta tak jak z kopii pełnych 
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• Szyfrowanie archiwów i transferu zapewniających bezpieczeństwo sieci i informacji 

wymaganych przez RODO 

• Kompresja po stronie stacji roboczej 

• Replikacja archiwów (automatyczna lub według harmonogramu) na dodatkowy dysk 

twardy, NAS, serwer FTP, 

• Centralne sterowanie całym Systemem z jednego miejsca 

• Transparentna archiwizacja wykonywana w tle, która nie jest odczuwalna przez 

pracowników 

• Możliwość równoległej archiwizacji wszystkich komputerów podłączonych do sieci 

LAN/WAN 

• Wysyłanie Alertów administracyjnych na e-mail 

• Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów i plików wsadowych na 

serwerze backupu i na komputerach zdalnych 

• Raporty podsumowujące przebieg archiwizacji, zawierające informacje na temat 

zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki 

• Automatyczna aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych 

• Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo 

• Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w języku polskim 

• Rozmiar instalacji klienta < 10MB 

Usługa wdrożenia: 

Usługa wdrożenia powinna zostać zrealizowana w siedzibie zamawiającego, a w jej zakresie 

powinny zawierać się przynajmniej: 

• Montaż, konfiguracja i podłączenie oferowanej macierzy dyskowej NAS do sieci 

lokalnej LAN, 

• Instalacja i konfiguracja aplikacji serwera backupu bezpośrednio na oferowanym 

urządzeniu, 

• Przygotowanie paczki instalacyjnej aplikacji klienta backupu, 

• Omówienie i konfiguracja zadań backupu dla najważniejszych stacji klienckich, 

serwerów oraz hostów 

• Instruktażowe szkolenie administratora z wdrożonego systemu obejmujące 

przynajmniej omówienie konfiguracji i funkcji konsoli administracyjnej, procesu odzyskiwania 

danych oraz najlepszych praktyk dla rozwiązań backupowych. 

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 2 grudnia 2022 

r. do godz. 9:15  jednocześnie zmienia treść SWZ. 

 

1. Zapis treści SWZ rozdział XVII ust. 1  

Przed zmianą: 

XVII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20 grudnia 2022 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Po zmianie: 

XVII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. Zapis treści SWZ rozdział XVIII ust. 2  

Przed zmiana: 

XVIII. Miejsce i termin składania ofert. 

2. Termin składania ofert: 29 listopada 2022 r. do godz. 9:15 

Po zmianie: 

XVIII. Miejsce i termin składania ofert. 

2. Termin składania ofert: 2 grudnia 2022 r. do godz. 9:15 

2. Zapis treści SWZ rozdział XIX ust. 1  

Przed zmianą: 

XIX. Otwarcie ofert. 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. dnia 29 

listopada 2022 r. o godz. 9:20, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

Po zmianie: 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. dnia 2 

grudnia 2022 r. o godz. 9:20, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Marcin Raczkiewicz 


