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OR-D-III.272.77.2022.MK

Warszawa, 23 stycznia 2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest Dostawa infrastruktury 

teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych w 

ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 

 

Działając w trybie 135 ust. 2 i 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

Pytanie 1 – Dotyczy: Projektowane postanowienia Umowy § 7 oraz Wyjaśnienia 

Zamawiającego z dnia 29.11.2022 – odpowiedź na pytanie 1 oraz OPZ 

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ma dostarczyć Oprogramowanie 

kategorii oprogramowanie bazodanowe Oracle – pkt. 1.5.2.13, 1.8.2.7., 1.11.2.8, 

1.13.2.7 OPZ. Zgodnie z w/w punktami Wykonawca ma obowiązek dostarczyć licencje 

(Oracle lub równoważne), w dwóch przypadkach wraz ze wsparcie (software Update 

License & Support) – w żadnym nie podano jednak wymaganego okresu wsparcia dla 

dostarczanych licencji, co sugeruje dostarczenie licencji wraz z 12-miesięcznym 

obligatoryjnym wsparciem.  

Standardowo każda licencja typu perpetual na oprogramowanie  bazodanowe firmy 

Oracle jest dostarczana wraz ze wsparciem  (software Update License & Support) na 

okres 1 roku. Koszt usługi wsparcia na okres 5 lat (czyli mówimy o dodatkowych 4 

latach) wynosi łącznie około 100% wartości bazowej licencji, co w tym przypadku 

oznacza wydatek ponad 1 mln złotych.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oprogramowania bazodanowego 

wymienionego w punktach 1.5.2.13, 1.8.2.7., 1.11.2.8, 1.13.2.7 OPZ Zamawiający 

wymaga dostarczenia licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem (software Update 

License & Support). 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostarczenia licencji oprogramowania 

bazodanowego wraz z 12 miesięcznym wsparciem. 

mailto:zamowienia@mazovia.pl
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Pytanie 2 - Dotyczy: załącznika [P1]-Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 

Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia: 

§ 7 ust. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8, P1) na 

następującą:  

4. Po audycie/inspekcji Administrator może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia 

wraz z terminem ich realizacji. Jeżeli wdrożenie zaleceń będzie wiązało się z 

dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie § 10 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (Załącznik nr 8, P1), w szczególności co rozumie się przez 

„zakończenie okresu utrzymania efektów”.  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 10 ust. 2 lit. a) umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8, P1). 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść załącznika [P1] - Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych otrzymuje nowe brzmienie w: 

§ 7 ust. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:  

4. Po audycie/inspekcji Administrator może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia 

wraz z terminem ich realizacji. Jeżeli wdrożenie zaleceń będzie wiązało się z 

dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia 

§ 10 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8, P1),  

 „zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których wynika konieczność 

przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający” 

§ 10 ust. 2 lit. a) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8, 

P1) zostaje wykreślony.  

Pytanie 3 - Dotyczy: załącznika [P3]-Umowa powierzenia przetwarzania danych  

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści „obowiązujących przepisów prawa” w umowie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8, P3). Propozycja wynika 

m.in. z faktu, iż wspomniane w definicji rozporządzenie jest uchylone.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę na następującą treść:  

Obowiązujące przepisy prawa – przepisy prawa w tym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
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o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm., dalej jako: „Ustawa”)  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w ust. 10 § 3 umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (P3, Załącznik 8) treści i dodanie, że mowa o 

„powierzonych danych osobowych”. Proponowana treść:  

10.Przetwarzający zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, informować Administratora o 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych powierzonych mu przez 

Administratora, o skierowanej do Przetwarzającego decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych 

Przetwarzającemu do przetwarzania; jak też o każdym prawnie umocowanym żądaniu 

udostępnienia powierzonych danych osobowych właściwemu organowi państwa, 

chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z § 8 ust. 2, 3, 4, umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (P3, Załącznik 8) natomiast w zakresie ust. 6 (po wykreśleniu 

wspomnianych ust. 2) proponujemy następującą treść: 2.               Przetwarzający 

potwierdza, że wszystkie oświadczenia złożone i udzielone na gruncie niniejszej 

Umowy są zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i kompletne. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co dokładnie rozumie się przez rażące naruszenie 

Umowy, o którym mowa w ust. 2 § 9 umowy powierzenia przetwarzania danych (P3, 

Załącznik 8) 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść Załącznika [P3]-Umowa powierzenia przetwarzania danych, 

który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. 

Pytanie 4 - Dotyczy: załącznika [P4]- Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentu, o którym mowa w punkcie 3.7. 

umowy powierzenia przetwarzania (P4, Załącznik nr 8).  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu 5.1. z umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (P4, Załącznik nr 8).  

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktu 5.1. umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (Załącznik nr 8, P4) na następującą:  

Przetwarzający na uzasadnione żądanie Administratora przedstawi informacje i 

dokumenty do wglądu, potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające 

gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.  
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Zwracamy się z prośbą o zmianę punktu 6.1. umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (P4, Załącznik nr 8) na następującą treść:  

Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym stwierdzeniu naruszenia 

ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, 

umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje 

Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania.  

Zwracamy się z prośbą o usunięcie punktu 8.3. z umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (P4, Załącznik nr 8). 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 8 [P4] do SWZ w następujący 

sposób: 

Zamawiający zmienia zapis z: 

„ 3.7 Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] 

Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III 

RODO („Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw 

jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw jednostki 

zostaną pomiędzy Stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi Praw 

jednostki odrębnym dokumentem.” 

na: 

3.7 Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] Przetwarzający 

zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa 

jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w 

odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw jednostki zostaną 

pomiędzy Stronami uzgodnione. 

Pytanie 5 - Dotyczy: załącznika [P9]- Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 

§7 ust. 2 zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z „Po audycie Zamawiający może 

przekazać Wykonawcy pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji” 

Na „ Po audycie Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemne zalecenia wraz z 

terminem ich Realizacji po uzgodnieniu przez Strony” 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis załącznika [P9]- Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych z: 
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„Po audycie Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemne zalecenia wraz z 

terminem ich realizacji” 

na: 

 „ Po audycie Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemne zalecenia wraz z 

terminem ich Realizacji po uzgodnieniu przez Strony” 

Pytanie 6 - Dotyczy: załącznika [P11]- Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych- Załącznik nr 2 Instrukcja zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu 

danych osobowych przetwarzanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych wraz z formularzem zgłoszenia naruszenia ochrony danych 

§ 2.Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. W razie stwierdzenia lub powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa 

danych osobowych podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, dokonać 

oceny zdarzenia oraz:  

Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ może on stanowić 

problem z ustaleniem od jakiego momentu liczyć czas na zgłoszenie naruszenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika [P11] Umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. Zapisy SWZ pozostają bez zmian w tym zakresie. 

Pytanie 7 - Dotyczy: załącznika [P13] -Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 

§ 6, 7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych 

w protokole pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora 

usunięte w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu przetwarzającego. Podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu „Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 

usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 

Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni”  na zapis „w terminie ustalonym przez 

Strony” 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika [P13] Umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. Zapisy SWZ pozostają bez zmian w tym zakresie. 

Pytanie 8 - Dotyczy 1.1.2.1. Serwer typ P1 

Zamawiający w wierszu „Procesory” zawarł zapis: 
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„Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 

zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 21000 punktów (http://www.cpubenchmark.net” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie procesorów z których każdy 

osiąga w teście PassMark CPU Mark wynik 20900 pkt. Różnica między wynikiem 

wymaganym, a zaproponowanym przez nas jest minimalna i nie będzie miała wpływu 

na wydajność procesorów. Dodatkowym,  istotnym uzasadnieniem jest aktualna 

ograniczona dostępność urządzeń, komponentów i akcesoriów. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 

Punkt 1.1.2.1 OPZ wymaganie Procesor otrzymuje następujące brzmienie: 

„Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 

szesnastordzeniowe. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 20900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na 

stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).” 

Pytanie 9 - Dotyczy 1.1.2.1. Serwer typ P1 

Zamawiający w wierszu „Karty sieciowe” zawarł zapis: 

„4 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze wsparciem akceleracji TCP/IP, 

rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla 

komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania” 

Prosimy o potwierdzenie, że poprawna interpretacja zapisu to jedna karta sieciowa 

posiadająca 4 porty typu Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze wsparciem akceleracji TCP/IP, 

rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z jedną karta sieciowa posiadająca 4 porty typu 

Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze wsparciem akceleracji TCP/IP, rozruch PXE przez sieć 

LAN z serwera PXE ale jedynie w przypadku gdy serwer posiada dodatkowo 1 karta 

Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania. 

Pytanie 10 - Dotyczy 1.1.2.2. Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w wierszu „Przestrzeń dyskowa” zawarł zapis: 

„System musi być wyposażony w min. 12 dysków formatu 2,5” wykonane w technologii 

SAS min. 15000 obrotów/min (rpm) o pojemności min. 1,92TB każdy.” 

Należy zwrócić uwagę iż wskazana przez Zamawiającego minimalna pojemność jest 

charakterystyczna dla dysków półprzewodnikowych SSD które nie posiadają w swojej 
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budowie elementów ruchomych i nie posiadają parametru prędkości obrotowej. Taki 

parametr jest właściwy dla tradycyjnych dysków talerzowych HDD. 

Prosimy zatem o doprecyzowanie, czy chodzi o dyski półprzewodnikowe SAS SSD o 

pojemności min. 1,92TB, czy o dyski talerzowe SAS HDD o pojemności min. 1,92TB. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 

Punkt 1.1.2.2 OPZ wymaganie Przestrzeń dyskowa otrzymuje następujące brzmienie: 

„System musi być wyposażony w min. 12 dysków formatu 2,5” wykonane w technologii 

SSD SAS o pojemności min. 1,92TB każdy.” 

Pytanie 11 - Dotyczy 1.1.2.2. Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w wierszu „Przestrzeń dyskowa” zawarł zapis: 

„Wspierane dyski: 

• dyski SAS wykonane w technologii Hot-Plug o pojemnościach min. 900 GB, o 

prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą, o dopuszczenie macierzy 

wspierającej dyski HDD o prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę. Pozwoli to 

zaoferować sprzęt najnowszej generacji, o dostępności pozwalającej dostarczyć 

sprzęt zgodnie z terminami określonymi w warunkach zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 

Punkt 1.1.2.2 OPZ wymaganie Przestrzeń dyskowa otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wspierane dyski: 

  •  dyski SAS  wykonane w technologii Hot-Plug o pojemnościach min. 900 GB, o 

prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę” 

Pytanie 12 - Dotyczy 1.1.2.2. Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w wierszu „Wymagania dodatkowe” zawarł zapis: 

„Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i 

kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności 

wyłączania ścieżek logicznych FC dla podłączonych stacji/serwerów.” 

Wg naszej analizy wskazanego rozwiązania nie posiada obecnie żaden z czołowych 

producentów macierzy.  
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Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o zaakceptowanie rozwiązania, 

które realizuje proces aktualizacji bezprzerwowo z uwzględnieniem restartów 

kontrolerów oraz ścieżek, jednak proces ten z punktu widzenia użytkownika 

końcowego jest niezauważalny i nieodczuwalny z uwagi na redundancję i 

automatyczne przełączanie aktywnych ścieżek. 

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje rozwiązanie, które realizuje proces aktualizacji bezprzerwowo z 

uwzględnieniem restartów kontrolerów oraz ścieżek, jednak proces ten z punktu 

widzenia użytkownika końcowego jest niezauważalny i nieodczuwalny z uwagi na 

redundancję i automatyczne przełączanie aktywnych ścieżek. 

Pytanie 13 - Dotyczy 1.1.2.2. Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w wierszu „Wymagania dodatkowe” zawarł zapis: 

„Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania 

i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych: 

• zmiana poziomu RAID,” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie macierzy posiadającej 

zamiast możliwości zmiany poziomu RAID w trybie on-line, dedykowanie rozwiązanie 

producenta, które integruje możliwości elastycznego zarządzania poziomem 

zabezpieczania macierzy dyskami rezerwowymi, zarządzania poziomem wydajności 

zgodnie z wymogami w zależności od ilości i prędkości użytych dysków, oraz pozwala 

na szybką odbudowę stanu macierzy w przypadku awarii. Rozwiązanie musi być 

wdrożone na etapie tworzenia macierzy. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie wymagania 

1.1.2.2. Macierz NAS typ P1. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 14 - Dotyczy 1.2.2.1. Serwer typ P2a 

Zamawiający w wierszu „Procesory” zawarł zapis: 

„Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 

szesnastordzeniowe. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 35400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się 

na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie procesorów z których 

każdy osiąga w teście PassMark CPU Mark wynik 35356 pkt (wynik z dnia 

02.12.2022r.) 
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Różnica między wynikiem wymaganym a zaproponowanym przez nas jest minimalna 

i nie będzie miała wpływu na wydajność procesorów. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 

Punkt 1.2.2.1 OPZ wymaganie Procesor otrzymuje następujące brzmienie: 

„Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 

szesnastordzeniowe. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 35356 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na 

stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).” 

Pytanie 15 - Dotyczy 1.2.2.1. Serwer typ P2a oraz 1.2.2.2. Serwer typ P2b 

Zamawiający w wierszu „Dyski twarde” zawarł zapis: 

„Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD.” 

W zapisach dotyczących obudowy serwerów typ P2a oraz P2b Zamawiający wymaga 

aby była ona wysokości max. 2U i umożliwiła instalację min. 24 dysków Hot Plug. Tak 

sprecyzowane wymogi wskazują na obudowę która będzie obsługiwała jedynie dyski 

2,5”. Wskazać należy, iż wspomniane w przytoczonym wyżej zapisie dyski NearLine 

SAS występują jedynie w formacie 3,5” i nie ma możliwości ich instalacji w obudowie 

umożliwiającej instalację jedynie dysków 2,5”. 

Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie dysków NearLine SAS 

z powyższych zapisów OPZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 

Punkt 1.2.2.1 OPZ wymaganie Dyski twarde otrzymuje następujące brzmienie: 

„Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD. 

Zainstalowane min. 8 dysków 7,68 TB SSD SAS 12Gb/s 2.5” dysk do intensywnego 

odczytu wymieniany bez wyłączania systemu, skonfigurowane w RAID 10. Możliwość 

instalacji wewnętrznych modułów dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, 

wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością 

konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS 

serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.” 

Punkt 1.2.2.2 OPZ wymaganie Dyski twarde otrzymuje następujące brzmienie: 

„Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD. 

Zainstalowane min.8 dysków 7,68TB SSD SAS 12Gb/s 2.5” dysk do intensywnego 
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odczytu wymieniany bez wyłączania systemu, skonfigurowane w RAID 10. Możliwość 

instalacji wewnętrznych modułów dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, 

wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością 

konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS 

serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.” 

Pytanie 16 - Dotyczy 1.5.2.3 Macierz dyskowa typ P5 oraz 1.13.2.4 Macierz dyskowa typ 

P13 

Zamawiający w wierszu „Wymagana przestrzeń” zawarł zapis: 

„Macierz musi być wyposażona w: 

• 49 dysków 2,5” o pojemności 2,4 TB (SAS 12Gb/s, o prędkości obrotowej 10k).” 

Pragniemy zauważyć ze przestrzeń surowa jaka Zamawiający uzyska łącznie z 

rozwiązań opartych o dyski SSD i SAS będą wynosiły odpowiednio 9,5TB SSD oraz 

117TB SAS. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zbudowane na dyskach 

wskazanego typu ale o innym rozmiarze przy zachowaniu określonych parametrów 

pojemnościowych i wydajnościowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie dysków o innym rozmiarze przy 

zachowaniu określonych w OPZ parametrów pojemnościowych i wydajnościowych. 

Pytanie 17 - Dotyczy 1.5.2.3 Macierz dyskowa typ P5 oraz 1.11.2.1 Macierz dyskowa typ 

P11 

Zamawiający w wierszu „Warunki gwarancji” zawarł zapis: 

„Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, gwarantowana naprawa: następny dzień 

roboczy, zgłaszanie awarii 24/7/365.” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie rozwiązania objętego 

gwarancją i serwisem w miejscu instalacji, z możliwością zgłaszania awarii 24/7/365, 

bez określonego czasu na usunięcie awarii. Producent gwarantuje skrócenie czasu 

usunięcia awarii do minimum na jakie pozwoli dostępność części i inne aktualne 

uwarunkowania logistyczne. Ponadto oferowane rozwiązanie sprzętowe posiada 

system monitoringu stanu urządzenia oraz dysków wraz z powiadomieniami, które 

zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii informując o zbliżającej się 

usterce. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 18 - Dotyczy 1.11.2.1 Macierz dyskowa typ P11 

Zamawiający w wierszu „Wymagana przestrzeń” zawarł zapis: 
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„Macierz musi być wyposażona w: 

• 4 dyski 2,5’ o pojemności 1,9 TB (SAS SSD 12Gb/s), 

• Łączna przestrzeń dyskowa 200 TB, w której 30% musi być zapewnione przez dyski 

SSD. Kolejne 30% powierzchni powinno być pokryte przez dyski 15k, pozostałe dyski 

7,2k 

Do każdego typu dysku w macierzy powinny być zainstalowane dwa nadmiarowe 

dyski pełniące funkcję hotspare” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie rozwiązania 

wykorzystującego dyski o prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę zamiast 

dysków o prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę. Podyktowane jest to tym, 

iż większość producentów macierzy dyskowych stosuje oraz posiada tylko dyski o 

prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 

1.11.2.1  Macierz dyskowa typ P11, jednocześnie dopuszczając wymianę dysków 15k 

na dyski typu SAS SSD / NVME SSD. 

Pytanie 19 - Dotyczy 1.11.2.1 Macierz dyskowa typ P11 

Zamawiający w wierszu „Wspierane systemy operacyjne i oprogramowanie” zawarł 

zapis: 

„Macierz musi zapewniać wsparcie dla obsługi Oracle Database” 

Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie macierz ma wspierać Oracle Database. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 

Punkt 1.11.2.1 OPZ wymaganie Wspierane systemy operacyjne i oprogramowanie  

otrzymuje następujące brzmienie: 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej MS Windows, 

VMware oraz Linux 

Macierz musi zapewniać wsparcie dla obsługi Oracle Database (macierz musi 

znajdować się na liście kompatybilności HCL Oracle dostępnej pod adresem 

https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/data/s11ga/components/views/

external_storage_all_results.page1.html) 
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Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami 

w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla 

odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów 

operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux. 

Pytanie 20 - Dotyczy 1.9.2.8 Macierz dyskowa typ P9 

Zamawiający w wierszu „Dyski” zawarł zapis: 

„Zainstalowane 10 dysków Hot-Plug o pojemności 900GB SAS 12Gb/s, 15k RPM, 512n, 

2,5” oraz 10 dysków 600GB SSD SAS RI 12Gb/s 2,5” Hot-Plug.” 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego 

w dyski: 8 dysków 1,2TB 10K rpm 2,5” oraz 8 dysków 960GB SSD SAS, co pozwoli na 

uzyskanie porównywalnej przestrzeni dyskowej. 

Pozwoli to zaoferować sprzęt najnowszej generacji, o dostępności pozwalającej 

dostarczyć sprzęt zgodnie z terminami określonymi w warunkach zamówienia, a 

różnica w wydajności oferowanych dysków jest znikoma. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie punktu 1.9.2.8. 

Macierz NAS typ P1 wymaganie Dyski. 

Pytanie 21 - Dotyczy 1.9.2.8 Macierz dyskowa typ P9 oraz 1.12.2.4 Macierz dyskowa typ 

P12a 

Zamawiający w wierszu „Wsparcie dla systemów operacyjnych” zawarł zapis: 

„Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 

Vmware ESXi.” 

Należy zwrócić uwagę, iż od wydania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 

2012 R2 minęło już prawie 10 lat, oraz że w tym czasie jego producent wypuścił już 

kolejne edycje  – Windows Server 2016, Windows Server 2019 oraz najnowszy 

Windows Server 2022. Dlatego też wiele najnowszych urządzeń klasy enterprise nie 

wspiera już tak przestarzałego systemu jakim jest Windows Server 2012 R2. Ponadto 

według informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach firmy Microsoft, koniec 

wsparcia systemu Windows Server 2012 R2 został zaplanowany na dzień 10 

października 2023 roku. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie systemu operacyjnego 

Windows Server 2012 R2 z powyższych zapisów OPZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący 

sposób: 
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Punkt 1.12.2.4 OPZ wymaganie Wsparcie dla systemów operacyjnych otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 

Vmware ESXi. 

Pytanie 22 - Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.5.2.1 - Serwer typ P5a oraz 1.7.2.2 - 

Serwer typ P7  

Zamawiający w parametrze Pamięć masowa zawarł następujący zapis: 

„(…) Natywnie wsparcie i sloty dla dodatkowych min. 4 dysków NVMe, bez 

konieczności stosowania karty rozszerzeń z kontrolerem (raid/hba) ani z 

przełącznikiem PICe (PCIe switch), przy czym sloty na dyski NVMe nie mogą zajmować 

ani współdzielić miejsca na standardowe dyski HDD/SSD opisane w głównej 

specyfikacji;” 

Wnioskujemy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga możliwości instalacji 24 

dysków hot-plug, w tym 12 dysków NVMe oraz dodatkowo 4 dysków NVMe, czyli w 

sumie 28 dysków w tym 16 NVMe? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie punktu 1.5.2.1- 

Serwer typ P5a oraz 1.7.2.2 - Serwer typ P7 w zakresie wymagania Pamięć Masowa. 

Pytanie 23 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.5.2.1 - Serwer typ P5a; 1.5.2.2 - Serwer typ 

P5b oraz 1.7.2.2 - Serwer typ P7   

Zamawiający w parametrze Kontroler dysków zawarł następujący zapis:  

„Co najmniej 1 kontroler obsługujący RAID 0, 1, 5, 10. Możliwość dokupienia licencji na 

szyfrowanie dysków.”  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako 

rozwiązanie równoważne kontrolera dysków nie posiadającego funkcji ich szyfrowania, 

ale posiadającego funkcję obsługi dysków samoszyfrujących. Rozwiązanie to oferuje 

ten sam poziom bezpieczeństwa, a jego dopuszczenie pozwoli zaoferować sprzęt 

najnowszej generacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie punktu 1.5.2.2- 

Serwer typ P5b oraz 1.7.2.2  - Serwer typ P7  w zakresie wymagania Kontroler dysków. 

 

Pytanie 24 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.5.2.2 - Serwer typ P5b 

Zamawiający w parametrze Pamięć masowa zawarł następujący zapis:  
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„(…)  

Natywnie wsparcie i sloty dla dodatkowych min. 8 dysków NVMe, bez konieczności 

stosowania karty rozszerzeń z kontrolerem (raid/hba) ani z przełącznikiem PCIe (PCIe 

switch), przy czym sloty na dyski NVMe nie mogą zajmować ani współdzielić miejsca na 

standardowe dyski HDD/SSD opisane w głównej specyfikacji;”  

Wnioskujemy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga możliwości instalacji 24 

dysków hot-plug, w tym 12 dysków NVMe oraz dodatkowo 8 dysków NVMe, czyli w 

sumie 32 dysków w tym 20 NVMe?  

Wskazać należy, że taka interpretacja wymogów powoduje spełnienie ich jedynie przez 

produkty producenta HPE co jednocześnie jest jawnym ograniczeniem konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie punktu 1.5.2.2- 

Serwer typ P5b w zakresie wymagania Pamięć masowa. 

Pytanie 25 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.5.2.2 - Serwer typ P5b 

Zamawiający w parametrze Pamięć masowa zawarł następujący zapis:  

„(…)  

Zainstalowane min. 8 dysków NVMe M.2 PCIe x4 o parametrach minimalnych:  

(…)” 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako 

rozwiązanie równoważne serwera wyposażonego w 4 dyski NVMe U.2 PCIe x4 o 

pojemności 960GB każdy.  

Rozwiązanie to oferuje taką samą przestrzeń dyskową, a jego dopuszczenie pozwoli 

zaoferować sprzęt najnowszej generacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie punktu 1.5.2.2- 

Serwer typ P5b w zakresie wymagania Pamięć masowa. 

Pytanie 26 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.7.2.2 - Serwer typ P7 

Zamawiający w parametrze Obudowa zawarł następujący zapis:  

„(…)  

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej maskownicy producenta przykrywającej dyski 

(front obudowy).  

Obudowa musi pozwalać na instalację serwera HPE ProLiant XL190R Gen10 będącego 

w posiadaniu Partnera.”  
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oraz pod tabelą wymaganych parametrów technicznych zawarto zapis:  

„Partner posiada:  

● 4 serwery Apollo 2x00 z serwerem XL190r o parametrach jak w OPZ, wyposażone w 

12 dysków SSD 2TB każdy, Windows Server 2019 Datacenter  

PN serwerów Apollo: 867159-B21. Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących 

urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie gorszych od 

urządzeń opisanych w tabeli powyżej i parametrach nie gorszych od posiadanych przez 

Partnera Projektu urządzeń. W przypadku wymiany łączna ilość dostarczanych 

urządzeń to 6 sztuk wraz z niezbędnym wyposażeniem.”  

W związku z powyższym wnioskujemy o potwierdzenie że zapis w parametrze - 

Obudowa nie obowiązuje w przypadku wymiany serwerów opisanej pod tabelą 

parametrów technicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wymiany serwerów zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w OPZ, wymaganie opisane w punkcie 1.7.2.2 – Serwer typ P7 o treści: 

„Obudowa musi pozwalać na instalację serwera HPE ProLiant XL190R Gen10 będącego 

w posiadaniu Partnera.”  

Nie musi zostać spełnione jednak pozostałe zapisy OPZ pozostają bez zmian, w tym 

zapis:  

„Wymagane jest dostarczenie oryginalnej maskownicy producenta przykrywającej 

dyski (front obudowy)” 

Pytanie 27 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.1.2.1 - Serwer typ P1 

Zamawiający w parametrze Procesory zawarł następujący zapis:  

„Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 

zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 21000 punktów (http://www.cpubenchmark.net” 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

procesorów z których każdy osiąga w teście PassMark CPU Mark wynik 20 900 pkt.  

Różnica między wynikiem wymaganym, a zaproponowanym przez nas jest minimalna i 

nie będzie miała wpływu na wydajność procesorów. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 8 

Pytanie 29 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.1.2.1 - Serwer typ P1 

Zamawiający w parametrze Karty sieciowe zawarł następujący zapis:  

http://www.cpubenchmark.net/
file:///C:/Users/mkowalczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XV466DN5/tmp_eDok_tresc2634604.docx%23_Pytanie_8_-
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„4 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze wsparciem akceleracji TCP/IP, 

rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla 

komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania”  

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że poprawna interpretacja 

powyższego zapisu to - jedna karta sieciowa posiadająca 4 porty typu Ethernet 

10/100/1000 Mb/s ze wsparciem akceleracji TCP/IP, rozruch PXE przez sieć LAN z 

serwera PXE. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 9 

Pytanie 30 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.1.2.2 - Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w parametrze Przestrzeń dyskowa zawarł następujący zapis:  

„System musi być wyposażony w min. 12 dysków formatu 2,5” wykonane w technologii 

SAS min. 15000 obrotów/min (rpm) o pojemności min. 1,92TB każdy.  

(…)”  

Należy zwrócić uwagę, iż wskazana przez Zamawiającego minimalna pojemność jest 

charakterystyczna dla dysków półprzewodnikowych SSD, które nie posiadają w swojej 

budowie elementów ruchomych i nie posiadają parametru prędkości obrotowej - taki 

parametr jest właściwy dla tradycyjnych dysków talerzowych HDD.  

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający chciał 

wyspecyfikować dyski półprzewodnikowe SAS SSD o pojemności min. 1,92 TB, czy dyski 

talerzowe SAS HDD o pojemności min. 1,92 TB? 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 10 

Pytanie 31 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.1.2.2 - Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w parametrze Przestrzeń dyskowa zawarł następujący zapis:  

„(…)  

Wspierane dyski:  

• dyski SAS wykonane w technologii Hot-Plug o pojemnościach min. 900 GB, o 

prędkości obrotowej 15 000 obrotów na minutę  

(…)”  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

macierzy wspierającej dyski HDD o prędkości obrotowej 10 000 obrotów na minutę.  

Zmiana ta pozwoli na zaoferowanie sprzętu najnowszej generacji. 

file:///C:/Users/mkowalczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XV466DN5/tmp_eDok_tresc2634604.docx%23_Pytanie_9_-
file:///C:/Users/mkowalczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XV466DN5/tmp_eDok_tresc2634604.docx%23_Pytanie_10_-
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Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 11 

Pytanie 32 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.1.2.2 - Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w parametrze Wymagania dodatkowe zawarł następujący zapis:  

„(…)  

Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów 

RAID bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek 

logicznych FC dla podłączonych stacji/serwerów.  

(…)”  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą żaden z czołowych producentów macierzy nie 

posiada takiego rozwiązania.  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaakceptowanie 

rozwiązania, które realizuje proces aktualizacji bezprzerwowo z uwzględnieniem 

restartów kontrolerów oraz ścieżek, jednak proces ten z punktu widzenia użytkownika 

końcowego jest niezauważalny i nieodczuwalny z uwagi na redundancję i 

automatyczne przełączanie aktywnych ścieżek. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 12 

Pytanie 33 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.1.2.2 - Macierz NAS typ P1 

Zamawiający w parametrze Wymagania dodatkowe zawarł następujący zapis:  

„(…) 

Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i 

bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych:  

(…)  

• zmiana poziomu RAID,  

(…)”  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

macierzy posiadającej zamiast możliwości zmiany poziomu RAID w trybie on-line, 

dedykowane rozwiązanie producenta, które integruje możliwości elastycznego 

zarządzania poziomem zabezpieczania macierzy dyskami rezerwowymi, zarządzania 

poziomem wydajności zgodnie z wymogami w zależności od ilości i prędkości użytych 

dysków, oraz pozwala na szybką odbudowę stanu macierzy w przypadku awarii. 

Rozwiązanie musi być wdrożone na etapie tworzenia macierzy. 
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Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 13 

Pytanie 34 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.2.2.1 - Serwer typ P2a 

Zamawiający w parametrze Procesor zawarł następujący zapis:  

„Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 

szesnastordzeniowe. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 35400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na 

stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).”  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

procesorów z których każdy osiąga w teście PassMark CPU Mark wynik 35 356 pkt 

(wynik z dnia 02.12.2022 r.)  

Różnica między wynikiem wymaganym, a zaproponowanym przez nas jest minimalna i 

nie będzie miała wpływu na wydajność procesorów. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 14 

Pytanie 35 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.2.2.1 - Serwer typ P2a oraz 1.2.2.2. - Serwer 

typ P2b 

Zamawiający w parametrze Dyski twarde zawarł następujący zapis:  

„Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD.  

(…)”  

W zapisach dotyczących obudowy serwerów typ P2a oraz P2b Zamawiający wymaga, 

aby była ona wysokości max. 2U i umożliwiła instalację min. 24 dysków Hot Plug. Tak 

sprecyzowane wymogi wskazują na obudowę która będzie obsługiwała jedynie dyski 

2,5”. 

Wskazać należy, iż wspomniane w przytoczonym wyżej zapisie dyski NearLine SAS 

występują jedynie w formacie 3,5” i nie ma możliwości ich instalacji w obudowie 

umożliwiającej instalację jedynie dysków 2,5”.  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie 

dysków NearLine SAS z powyższych zapisów OPZ. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 15 

Pytanie 36 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.5.2.3 - Macierz dyskowa typ P5 oraz 1.13.2.4 - 

Macierz dyskowa typ P13 

Zamawiający w parametrze Wymagana przestrzeń zawarł następujący zapis:  
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„Macierz musi być wyposażona w:  

(…)  

• 49 dysków 2,5” o pojemności 2,4 TB (SAS 12Gb/s, o prędkości obrotowej 10k).”  

Wskazać należy, iż przestrzeń surowa jaką Zamawiający uzyska łącznie z rozwiązań 

opartych o dyski SSD i SAS będą wynosiły odpowiednio 9,5 TB SSD oraz 117 TB SAS.  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

rozwiązania zbudowanego na dyskach wskazanego typu, ale o innym rozmiarze przy 

zachowaniu określonych parametrów pojemnościowych i wydajnościowych. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 16 

Pytanie 37 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.5.2.3 - Macierz dyskowa typ P5 oraz 1.11.2.1 - 

Macierz dyskowa typ P11 

Zamawiający w parametrze Warunki gwarancji zawarł następujący zapis:  

„(…)  

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, gwarantowana naprawa: następny dzień 

roboczy, zgłaszanie awarii 24/7/365.  

(…)”  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

rozwiązania objętego gwarancją i serwisem w miejscu instalacji, z możliwością 

zgłaszania awarii 24/7/365, bez określonego czasu na usunięcie awarii. 

Producent gwarantuje skrócenie czasu usunięcia awarii do minimum na jakie pozwoli 

dostępność części i inne zawirowania logistyczne. Ponadto oferowane rozwiązanie 

sprzętowe posiada system monitoringu stanu urządzenia oraz dysków wraz z 

powiadomieniami, które zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii 

informując o zbliżającej się usterce. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 17 

Pytanie 38 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.9.2.8 - Macierz dyskowa typ P9 

Zamawiający w parametrze Dyski zawarł następujący zapis:  

„Zainstalowane 10 dysków Hot-Plug o pojemności 900GB SAS 12Gb/s, 15k RPM, 512n, 

2,5” oraz 10 dysków 600GB SSD SAS RI 12Gb/s 2,5” Hot-Plug.  

(…)”  
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W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

rozwiązania wyposażonego w dyski: 8 dysków 1,2 TB 10K rpm 2,5” oraz 8 dysków 960 

GB SSD SAS, co pozwoli na uzyskanie porównywalnej przestrzeni dyskowej.  

Pozwoli to zaoferować sprzęt najnowszej generacji, a różnica w wydajności 

oferowanych dysków jest znikoma. 

Odpowiedź 

Pytanie 39 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.9.2.8 - Macierz dyskowa typ P9 oraz 1.12.2.4 - 

Macierz dyskowa typ P12a 

Zamawiający w parametrze Wsparcie dla systemów operacyjnych zawarł następujący 

zapis:  

„Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 

Vmware ESXi.”  

Wskazać należy, iż od wydania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 

R2 minęło już prawie 10 lat i w tym czasie producent wypuścił już kolejne edycje tj. 

Windows Server 2016, Windows Server 2019 oraz najnowszy Windows Server 2022. 

Wiele najnowszych urządzeń klasy enterprise nie wspiera już wcześniejszych systemów 

jakim jest np. Windows Server 2012 R2. Ponadto według informacji zamieszczonych na 

oficjalnych stronach firmy Microsoft, koniec wsparcia systemu Windows Server 2012 

R2 został zaplanowany na dzień 10 października 2023 roku.  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie 

systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 z powyższych zapisów OPZ. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu 21 

Pytanie 40 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.11.2.1 - Macierz dyskowa typ P11 

Zamawiający w parametrze Wymagana przestrzeń zawarł następujący zapis:  

„Macierz musi być wyposażona w:  

• 4 dyski 2,5’ o pojemności 1,9 TB (SAS SSD 12Gb/s),  

• Łączna przestrzeń dyskowa 200 TB, w której 30% musi być zapewnione przez dyski 

SSD.  

Kolejne 30% powierzchni powinno być pokryte przez dyski 15k, pozostałe dyski 7,2k  

Do każdego typu dysku w macierzy powinny być zainstalowane dwa nadmiarowe dyski 

pełniące funkcję hotspare”  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

rozwiązania wykorzystującego dyski o prędkości obrotowej 10 000 obrotów na minutę, 
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zamiast dysków o prędkości obrotowej 15 000 obrotów na minutę. Podyktowane jest 

to tym, iż większość producentów macierzy dyskowych stosuje oraz posiada tylko dyski 

o prędkości obrotowej 10 000 obrotów na minutę.  

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 18 

Pytanie 41 - Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1.11.2.1 - Macierz dyskowa typ P11 

Zamawiający w parametrze Wspierane systemy operacyjne i oprogramowanie zawarł 

następujący zapis:  

„(…)  

Macierz musi zapewniać wsparcie dla obsługi Oracle Database  

(…)”  

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie macierz ma 

wspierać Oracle Database? 

Odpowiedź 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Pytaniu nr 19 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w 

następujący sposób: 

1. Usuwa pozycje 6 z punktu 1.13.1 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Serwer typ P13a 2 

2. Serwer typ P13b 6 

3. Serwer typ P13c 2 

4. Macierz dyskowa typ P13 2 

5. Przełącznik FC typ P13 2 

6. Przełącznik sieciowy typ P13 2 

7. Licencja oprogramowania bazodanowego typ P13 8 

8. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft 
Windows Server 2019 lub równoważna 700 

9. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 
Server 2019 Standard lub równoważny   2 

 

2. Usuwa zapisy - punkt 1.13.2.6 Przełącznik sieciowy typ P13 w całości 

3. Modyfikuje zapis w punkcie 4.5 - Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana 

Pawła Ii  W Siedlcach Sp. Z O.O. 
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„• grupa III: system kontrolerów sieci bezprzewodowej, oprogramowanie 

do wirtualizacji (w tym konfiguracja maszyn wirtualnych i zarządzanie 

klastrem), system backup, oprogramowanie klasy DLP – maksymalnie 4 osoby 

4. Modyfikuje zapis w punkcie 4.5 - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 

Im. Prof. Jana Mazurkiewicza 

• grupa I: oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – maksymalnie 

2 osoby 

• grupa II: przełącznik sieciowy, urządzenia access point – maksymalnie 2 

osoby 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 

zostaną udostępnione na stronie Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączone do specyfikacji warunków 

zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

Załącznik:  

Załącznik [P3] Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych po zmianach 

 

Z poważaniem 
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji 

Geodezji i Kartografii 

Marcin Pawlak 

podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 

 

 


