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Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację systemu archiwizacji i kopii bezpieczeństwa
(zakup lub zakup i modernizacja bibliotek taśmowych) opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych z dnia 27.05.2015 r. pod numerem 126302-2015.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ nie podał liczby i długości kabli FC. Czy
dostarczenie minimum 2 kabli światłowodowych z wtyczkami LC/LC o długości minimum 13
metrów jest wystarczające?
Odp. Realizacja zamówienia w części 6.1. wymaga dostarczenia minimum 2 kabli światłowodowych
z wtyczkami LC/LC. Realizacja zamówienia w części 6.3. wymaga dostarczenia minimum 4 kabli
światłowodowych z wtyczkami LC/LC. Długość kabla minimum 13 metrów jest jak najbardziej do
zaakceptowania.
2.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ w wierszu "rodzaj biblioteki" podał jedynie
informację "Biblioteka modułowa". Czy zamawiający oczekuje dostarczenia biblioteki, która
pozwoli się rozbudować (poprzez dostarczenie dodatkowych modułów biblioteki do tej samej szafiy
rack 19") do pojemności minimum 400 slotów i do minimum 18 napędów, czy też można dostarczyć
bibliotekę, która nie pozwoli rozbudować się do tych pojemności i tej liczby napędów?
Odp. Zamawiający używając określenia „biblioteka modułowa” oczekuje ze dostarczone urządzenie
pozwoli na rozbudowę o kolejne moduły gdyby była potrzeba rozbudowy o kolejne napędy.
3.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ w akapicie 'Wdrożenie" w p2. podał informację
"Zamontuje urządzenia w dostarczanej szafie RACK 19’ i/lub szafach wskazanych przez
Zamawiającego będących jego własnością." Czy dostawca może oczekiwać, że Zamawiający
zapewni miejsce o wysokości 5U i redundantne zasilanie dla dostarczonej biblioteki?

Odp. Zamawiający zapewni miejsce w szafie RACK19’’ o wysokości 5U. W punkcie 2 opisu 6.1.
jak i 6.3 Natomiast dostarczone urządzenie winno posiadać co najmniej dwa zasilacze redundantne
tak, aby awaria jednego zasilacza nie skutkowała ograniczeniem funkcjonalności całej biblioteki
4.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ w akapicie 'Wdrożenie" w p5. podał informację: "Na
wskazanym urządzeniu przez Zamawiającego Dostawca dokona instalacji oraz niezbędnej
konfiguracji oprogramowania do zarządzania kluczami do szyfrowana." Czy dostawca może
oczekiwać, że wskazanym urządzeniem będzie serwer klasy x86 z procesorem minimum 3Ghz, z
pamięcią minimum 4GB i zainstalowanym systemem operacyjnym jednym z: Red Hat Enterprise
Linux AS 6 Update 3 on x86, lub SUSE Linux Enterprise Server V10, on x86, lub Microsoft
Windows Server 2012 Standard Edition ?
Odp. Tak
5.) Zamawiający w p.6.2.2 załącznika nr 6 SIWZ nie wyspecyfikował funkcjonalności szyfrowania.
Tymczasem
w tabeli do pkt 6.3 jest wymagane zarówno sprzętowe szyfrowanie jak i oprogramowanie do
zarządzania kluczami. Czy należy rozumieć, że wymaganie p.6.2.2 powinno być uzupełnione o
elementy:
#5900 Transparent LTO encryption, szt.1
#9900 Encryption Configuration, szt.1
a więc tak, aby bibliotece IBM TS3310 s/n 1313901 (E9U: 1373123) umożliwić szyfrowanie taśm?
Jeżeli tak, to czy oprogramowanie do zarządzania kluczami szyfrowania może być wspólne dla obu
bibliotek opisanych w 6.1 i 6.2?
Odp. Realizacja zadania opisanego w punkcie 6.1 i 6.3 wymaga dostarczenia urządzenia z
szyfrowaniem sprzętowym oraz oprogramowania do zarządzania kluczami. Realizacja zadania
opisanego w punkcie 6.2 nie wymaga aby urządzenie po rozbudowie umożliwiało szyfrowanie
sprzętowe a tym bardziej dostarczenia oprogramowania do zarządzania kluczami.
6.) Jak długiej gwarancji oczekuje Zamawiający? 12miesiecy czy 24miesiecy?
Odp. Zamawiający oczekuje nie mniej niż 24 miesięcy gwarancji, zgodnie z zapisami w punkcie 2
opisu 6.4. Gwarancja i serwis.
7.) Czy wdrożenie dotyczące pkt 6.1 załącznika nr 6 SIWZ dotyczyć będzie także pkt 6.3 załącznika
nr 6 SIWZ jeżeli zaoferujemy 6.3 zamiast 6.1?
Odp. Tak
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Joanna Klimkowska

