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Dotyczy: postępowania nr 82/ZP/20 na: modernizację środowisk zarządzania 

domeną BG AMW oraz usług współpracujących. 

 

 

ZAPYTANIA  DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 
 

V. Termin wykonania zamówienia 

Pytanie nr 1 
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę terminu wykonania zamówienia na 60 dni od dnia 

podpisania umowy ze względu na wysokie kary umowne za niewykonanie zamówienia w 

terminie? Oprócz realizacji dostawy sprzętu w wymaganiach Zamawiający ujął również 

zakres usług i konfiguracji, który wydłuża czas wykonania zamówienia.  

Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

VI. Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacja  o oświadczeniach i 

dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu  

5. Zdolność techniczna lub zawodowa – punkt 2 

Pytanie nr 2. 

Czy zamawiający zgodzi się usunąć zapis o wymaganiach dysponowania przez Wykonawcę 

minimum jedną osobą posiadającą certyfikat Microsoft Certified Solutions Engineer. Usługi 

tak wysoko certyfikowanych inżynierów Microsoft bardzo zawyżają koszt wykonania usług. 

Ponadto od lutego 2020r.  nie ma już możliwości zdania wymaganego egzaminu 

certyfikacyjnego i zostanie on zastąpiony innym. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 3. 

Zamawiający wskazał, iż środowisko ma składać się ze standardowego klastra 2-nodowego ze 

współdzieloną pamięcią masową i zdublowanymi wszystkimi kluczowymi elementami jak 

adaptery LAN/FC, kontrolery macierzy, dyski serwerów. 

Czy Zamawiający dopuści pojedyncze adaptery LAN/FC posiadające 2 porty? Nie ma 

fizycznej możliwości instalacji równocześnie 2 kart LAN oraz 2 kart FC w serwerze z jednym 

procesorem. 

Odpowiedź 3: 
Nie. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Serwery 2 szt. (specyfikacja jednego 

serwera)  

Pkt. 2 Płyta Główna  

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści płytę główna z minimum 2 aktywnymi złączami PCI Express 3.0? 

W serwerach z zainstalowanym jednym procesorem aktywne są tylko 2 złącza. 

Odpowiedź 4: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Serwery 2 szt. (specyfikacja jednego 

serwera)  

Pkt. 3 Procesory  

Pytanie nr 5.  

Czy zamawiający dopuści procesor osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 14400 punktów według zestawienia z dnia 12.08.2020 r. dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

Odpowiedź 5: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Serwery 2 szt. (specyfikacja jednego 

serwera)  

Pkt. 4 Pamięć RAM  

Pytanie nr 6.  

Czy zamawiający dopuści zainstalowane 64 GB pamięci RAM typu DDR4 registered, 

2666Mhz (lub szybsze) w kościach o pojemności min. 16 GB każda. Większa ilość kości 

pamięci o mniejszej pojemności pozwala uzyskać większą wydajność serwera. 

Odpowiedź 6: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Serwery 2 szt. (specyfikacja jednego 

serwera)  

Pkt. 9 Porty  

Pytanie nr 7.  

Czy zamawiający dopuści 5 portów USB, 1 na przodzie, 2 z tyłu oraz 2 wewnątrz obudowy?  

Odpowiedź 7: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Serwery 2 szt. (specyfikacja jednego 

serwera)  

Pkt. 13 Gwarancja i serwis   

Pytanie nr 8.  

Czy zamawiający zmieni zapis: 

„Serwer musi być objęty minimum 60-cio miesięcznym okresem gwarancji producenta z 

naprawą  
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w miejscu instalacji urządzenia i czasem reakcji najpóźniej w ciągu następnego dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy oraz 

czasem zakończenia naprawy w ciągu 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii” 

Na: 

„Serwer musi być objęty minimum 60-cio miesięcznym okresem gwarancji producenta, a 

także  

z naprawą w miejscu instalacji urządzenia w przypadku krytycznych awarii i czasem reakcji 

najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji 

serwisowej producenta serwerów” 

Gwarantowany czas naprawy znacznie podnosi koszt gwarancji. W przypadku posiadania 

klastra serwerów pracujących w trybie HA, Zamawiający nie posiada pojedynczego punktu 

awarii. 

 Odpowiedź 8: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Macierz dyskowa 1 szt.  

Pkt. 3 Kontrolery   

Pytanie nr 9.  

Czy zamawiający dopuści, aby każdy z kontrolerów RAID posiadał jeden dedykowany 

interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s - dla zdalnej 

komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 

Odpowiedź 9: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Macierz dyskowa 1 szt.  

Pkt. 5 Poziomy RAID   

Pytanie nr 10.  

Czy zamawiający zmieni wymaganie i dopuści macierz zapewniającą poziom zabezpieczania 

danych  

na dyskach definiowanych poziomami 0,1, 5, 6, 10? 

Odpowiedź 10: 
Zamawiający nie zmienia wymagania. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Macierz dyskowa 1 szt.  

Pkt. 9 Gwarancje i serwis   

Pytanie nr 11.  

Czy zamawiający zmieni zapis: 

„całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60-cio miesięcznym okresem gwarancji 

producenta  

z  naprawą w miejscu instalacji urządzenia i czasem reakcji najpóźniej w ciągu następnego 

dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy 

oraz czasem zakończenia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii” 

Na: 

„całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60-cio miesięcznym okresem gwarancji 

producenta,  
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a także  z naprawą w miejscu instalacji urządzenia w przypadku krytycznych awarii i czasem 

reakcji najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do 

organizacji serwisowej producenta macierzy” 

Gwarantowany czas naprawy znacznie podnosi koszt gwarancji. Wskazane wymagania w 

rozwiązaniu macierzowym tj. redundantny kontroler czy możliwość stworzenia grupy RAID 

dysków eliminuje pojedyncze punkty awarii.  

Odpowiedź 11: 
Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Usługa migracji - specyfikacja 

Pkt. 1 Instalacja i konfiguracja   

Pytanie nr 12. 

Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania migracji obecnej infrastruktury PKI obejmującej 2 

serwery CA-ROOT offline i SUB-CA z serwerów Windows Serwer 2008 R2 do Windows 

Serwer 2019. (używane jest logowanie z użyciem Smart Card Oberthur ID-One™ Cosmo v7).  

Karty Smart Card Oberthur ID-One™ Cosmo v7 nie są już dostępny i wspierana, nie ma do 

nich oficjalnej dokumentacji oraz oprogramowanie, nie jest dostępna również strona 

internetowa producenta. Na stronie Microsoft Update Catalog z oficjalnymi sterownikami 

Microsoft ostatni dostępny sterownik jest do systemu Windows 2008: 

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=oberthur 

Istnieje możliwość migracji usług serwera certyfikatów zgodnie z dokumentacja Microsoft 

polegający na: 

 migracji klucza oraz certyfikatów (funkcja Backup CA) 

 migracji klucza rejestru z ustawienia serwera certyfikatów 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc 

Natomiast po migracji kart „Smart Card Oberthur ID-One™ Cosmo v7” nie ma pewności czy 

będą współpracować z nową wersją systemu Windows Serwer 2019. 

Uniemożliwia to należyte wykonanie zamówienia po stronie Wykonawcy. 

 Odpowiedź 12: 
Nie. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Usługa migracji - specyfikacja 

Pkt. 2 Wsparcie techniczne   

Pytanie nr 13.  

Czy zamawiający zmieni wymagania dotyczące sposobu realizacji godzin wsparcia na zdalne  

co znacznie obniży koszt usługi bez wpływu na jakość jej realizacji? 

Odpowiedź 13: 
Zamawiający nie zmienia zapisuwymagania. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  - Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz 

pogwarancyjnego.  

Pytanie nr 14.  

Czy zamawiający zmieni zapis:  

„Pomoc techniczna obejmująca doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji wdrożonych 

produktów, w ciągu 6 miesięcy po realizacji umowy – w ilości co najmniej 40 godzin 

zegarowych na miejscu  
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u klienta (on-site), musi być realizowana przez osobą posiadającą certyfikat Microsoft 

Certified Solutions Engineer”  

Na: 

„Pomoc techniczna obejmująca doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji wdrożonych 

produktów, w ciągu 6 miesięcy po realizacji umowy – w ilości co najmniej 40 godzin 

zegarowych zdalnie”  

 

Usługi tak wysoko certyfikowanych inżynierów Microsoft bardzo zawyżają koszt wykonania 

usług.  

Odpowiedź 14: 
Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  - Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz 

pogwarancyjnego.  

Pytanie nr 15.  

Czy zamawiający zmieni zapis :  

„Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60-cio miesięcznym okresem gwarancji 

producenta z naprawą w miejscu instalacji urządzenia i czasem reakcji najpóźniej w ciągu 

następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta 

macierzy oraz czasem zakończenia naprawy w ciągu 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

awarii.”  

Na: 

„całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60-cio miesięcznym okresem gwarancji 

producenta,  

a także z naprawą w miejscu instalacji urządzenia w przypadku krytycznych awarii i czasem 

reakcji najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do 

organizacji serwisowej producenta”  

Gwarantowany czas naprawy znacznie podnosi koszt gwarancji. Wskazane wymagania w 

rozwiązaniu serwerowym jak i macierzowym eliminuje pojedyncze punkty awarii.  

Odpowiedź 15: 
Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz 

pogwarancyjnego.  

Pytanie nr 16.  

Czy zamawiający zmieni zapis:  

„Szkolenie (warsztaty) z zakresu zrealizowanego wdrożenia, na miejscu i na sprzęcie 

zamawiającego, w wymiarze 40 godzin przeprowadzone przez osobę posiadającą certyfikat 

Microsoft Certified Trainer” 

Na: 

„Szkolenie (warsztaty) z zakresu zrealizowanego wdrożenia, na miejscu i na sprzęcie 

zamawiającego, w wymiarze 40 godzin przeprowadzone przez osobę realizującą usługę 

instalacji i konfiguracji” 

 

Nie ma wymagań Microsoftu co do certyfikacji trenerów prowadzących nieautoryzowane 

szkolenia. Dodatkowo zakres szkoleń realizowanych przez certyfikowanych trenerów 
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Microsoft znacznie różnią się zakresem od wymaganego przeszkolenia przez Zamawiającego, 

a znacznie zawyżają koszt wykonanej usługi. Z wymagań Zamawiającego nie wynika, aby 

szkolenie miało być zakończone podejściem do egzaminu Microsoft.  

Odpowiedź 16: 
Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 

dot. Serwery, 9. Porty 

Pytanie nr 17 

W części dedykowanej zakupowi serwerów na potrzeby projektu modernizacji środowiska 

zarządzania domeną oraz usług współpracujących w podpunkcie nr 9 zamawiający wymaga 

łącznie 6 portów USB. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie wyposażone łącznie w 5 

portów USB 3.0: 2x z przodu oraz 3x z tyłu obudowy? 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

dot. Serwery, 10. Zasilanie, chłodzenie 

Pytanie nr 18 

W części dedykowanej zakupowi serwerów na potrzeby projektu modernizacji środowiska 

zarządzania domeną oraz usług współpracujących w podpunkcie nr 10 zamawiający wymaga 

redundantnych wentylatorów hotplug. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie wyposażone 

w redundantne wentylatory non-hotplug? 

Odpowiedź 18: 

Nie. 

 

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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