Warszawa, 2018-06-26
WIF.261.7.2018

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu kopii
zapasowych, (WIF.261.7.2018).
Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.
Pytania dotyczące bezpieczeństwa danych składowanych na macierzy backupowej.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga by macierz składująca backupy weryfikowała online
dane po zapisie?
To znaczy by każda zapisana na dyskach porcja danych była odczytana i porównana
z danymi otrzymanymi przez macierz w momencie zapisu co eliminuje
niebezpieczeństwo posiadania wadliwej kopii backupowej?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z pkt 2.1 Rozdziału 2 SIWZ Zamawiający wymaga żeby oferowany system
kopii zapasowych, jako kompletne rozwiązanie, zapewniał wymaganą
funkcjonalność.
Zamawiający nie wskazuje sposobu osiągnięcia wymaganego warunku.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wymaga by macierz składująca backupy pozwalała zdefiniować
blokadę skasowania backupów. To znaczy bezwzględnie chroniła przez zdefiniowany
czas (certyfikat) backupy przed usunięciem lub modyfikacją eliminując możliwość
utraty danych na skutek ataku hakera lub wirusa/ransomware.
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z pkt 2.2 Rozdziału 2 SIWZ Zamawiający wymaga żeby oferowany system
kopii zapasowych, jako kompletne rozwiązanie, zapewniał wymaganą
funkcjonalność.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga by macierz składująca backupy pozwalała zdefiniować
parametry typu „QUOTA” na wystawione zasoby do backupu?
Odpowiedź:
Nie.
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Pytanie 4.
Dotyczy pkt.4.2. Jak Zamawiający rozumie pełną kompatybilność urządzenia z
proponowanym oprogramowaniem do zarządzania kopiami bezpieczeństwa?
Jak ta kompatybilność powinna być udokumentowana?
Odpowiedź:
Zamawiający rozumie pełną kompatybilność urządzenia i oprogramowania poprzez
spełnienie minimalnych wymagań określonych w Rozdziale 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika nr 9 do SIWZ.
Pytania dotyczące oprogramowania.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie backupowe zapewniało szybki
backup blokowy wielomilionowych systemów plików na maszynach Windows / Linux
pozwalający na backup środowisk rzędu 10 milionów plików i minimum 2TB danych w
czasie krótszym niż 30 minut jako pełny backup?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 6.
Czy dla środowisk VMware zamawiający wymaga możliwości naprawienia maszyn
wirtualnych (odtworzenia tylko zmienionych bloków)?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 7.
Czy Zamawiający wymaga by rozwiązanie backupowe wykonywało de-duplikację
zmiennych blokiem zapewniając globalną de-duplikację dla wszystkich danych
backupowych dowolną możliwa metodą?
Odpowiedź:
Nie.
Pytania dotyczące funkcjonalności z dodatkowym kryterium oceny.
Pytanie 8.
Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie do przechowywania backupów
miało zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego szyfrowania danych
składowanych na urządzeniu?
Czy szyfrowanie musi odbywać się przed składowaniem na dysk?
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z pkt 4.12.1 Rozdziału 2 SIWZ urządzenie musi wspierać szyfrowanie.
Zamawiający nie wskazuje sposobu osiągnięcia wymaganego warunku.
Pytanie 9.
Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie do przechowywania backupów
posiadało de-duplikację zmiennym, dynamicznym blokiem czyli by wielkość każdego
bloku (na jaki są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) była inna
niż poprzedniego i była indywidualnie ustalana przez algorytm urządzenia? Zmienny,
dynamiczny blok wpływa zasadniczo na jakość i wydajność deduplikacji.
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Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z pkt 4.12.1 Rozdziału 2 SIWZ urządzenie musi wspierać deduplikacje
Zamawiający nie wskazuje sposobu osiągnięcia wymaganego warunku
Pytanie 10.
Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie do przechowywania backupów
pozwalało na czyszczenie (grabage collection) rzadziej niż raz dziennie i pozwalało
zdefiniować ilość zasobów jaka jest użyta w procesie czyszczenia?
Odpowiedź:
Nie.
Modyfikacja SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że dokonano następującej
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

1.

Rozdział 4 pkt 9.13. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca umieści ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej i zapieczętowanej
kopercie zaadresowanej na:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14B
00-050 Warszawa
Kancelaria Ogólna, pokój 109,
która powinna być oznakowana w następujący sposób:
„Dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych”
NIE OTWIERAĆ PRZED 29 CZERWCA 2018 R., GODZ. 10:15”
oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
2.

Rozdział 4 pkt 12.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2018 r., o godzinie 10:00.
3.

Rozdział 4 pkt 12.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca 2018 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
ul. Świętokrzyska 14B, 00-050 Warszawa, sala 506

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

/-/ Tomasz Schweitzer 1
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.
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