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BIII.271.19.2014.2015
						Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy postępowania::Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie
Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposażonego w zintegrowaną kartę graficzną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej 1792 MB lub w dedykowaną kartę graficzną o pojemności min. 2GB? Tym samym, informujemy, że zintegrowane karty graficzne stosowane w notebookach mają możliwość przydzielania pamięci systemowej maksymalnie 1792 MB.

Odpowiedź 1.
Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposażonego w zintegrowaną kartę graficzną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej, co najmniej 1972MB lub w dedykowaną kartę graficzną o pojemności, co najmniej 2GB.

Pytanie 2
Czy minimalna wydajność 2000str. dotyczy łącznej wydajności kompletu tuszy czy wskazana minimalna wydajność pojedynczego zasobnika z tuszem?

Odpowiedź 2
Wydajność dotyczy pojedynczego zbiornika z tuszem.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które będzie posiadało tylko 8 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000. Tym samym przepustowość  UTM w trybie IPS przy włączonych wszystkich usługach wyniesie 700Mb/s oraz czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które będzie obsługiwało 225000 sesji i pozwalało na przepustowość VPN na poziomie 1.1 Gb/s (pomiar dokonywany zgodnie  z RFC 2544) a nie 400000 jednoczesnych sesji i 100Mb/s.

Odpowiedź 3
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.


 Pytanie 4
Zamawiający w załączniku nr 8.3 OPZ pkt 2.1.1 Oprogramowanie systemu operacyjnego dla serwera zawarł zapis w którym wymaga dostarczenia systemu operacyjnego MS Windows Server 2012 R2 z licencjami dostępowymi lub system równoważny. W nawiązaniu do sposobu licencjonowania Licencji Cal systemu MS Windows zwracamy się z prośbą o informację jaki sposób licencjonowania ma być realizowany przez dostawcę. Licencje na użytkownika czy na urządzenie? 

Odpowiedź 4
Na użytkownika.

Pytanie 5
Zamawiający w załączniku nr 8.3 OPZ pkt 2.1.2 Oprogramowanie serwera poczty elektronicznej zawarł zapis w którym wymaga dostarczenia systemu MS Exchange Standard 2013 z licencjami dostępowymi lub system równoważny. W nawiązaniu do sposobu licencjonowania Licencji Cal systemu MS Exchange zwracamy się z prośbą o informację jaki sposób licencjonowania ma być realizowany przez dostawcę. Licencje na użytkownika czy na urządzenie?

Odpowiedź 5
Na użytkownika.

 Pytanie 6. 
Zamawiający w załączniku nr 8.3 OPZ pkt 2.2.2 wymaga aby oferent dostarczył aktualizację obecnie posiadanych licencji antywirusowych przez Zamawiającego lub produktu równoważnego. W treści zapisu widnieje wymóg dostarczenia 2 licencji serwerowych. Czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta zainstalowania licencji serwerowych na dostarczonym serwerze? Czy zamawiający będzie wymagał zainstalowanie programu antywirusowego na komputerach oraz serwerze dostarczonych przez oferenta oraz podpięcia ich do konsoli Administracyjnej zdalnego zarządzania programu antywirusowego? 

Odpowiedź 6
Nie będzie wymagał dokonania instalacji na stacjach roboczych, natomiast będzie wymagał zainstalowania na serwerach.

Pytanie 7. 
Czy zamawiający będzie wymagał od dostawcy zainstalowania sterowników dostarczonych urządzeń drukujących i skanujących na nowo dostarczonych komputerach? 

Odpowiedź 7
Nie będzie wymagał, dokona instalacji we własnym zakresie.

Pytanie 8
W jakich godzinach oferent będzie mógł przeprowadzać migrację poczty Exchange oraz AD ?




Odpowiedź 8
Zamawiający uzgodni z Wykonawcą godziny przeprowadzenia migracji po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Wykonanie migracji nie może znacznie zakłócać pracy użytkowników migrowanego systemu teleinformatycznego, dlatego w części będzie realizowane po godzinach pracy użytkowników.

 Pytanie 9
Zamawiający zawarł poniższe zapisy w opisie rozwiązania UTM 
- Co najmniej 8 w standardzie Ethernet 10/100, 
- Co najmniej 2 w standardzie co najmniej Ethernet 10/100/1000 
- Co najmniej 1 dla konsoli zarządzania 
- Co najmniej 2 USB
Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie które będzie posiadało tylko 8 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000. Tym samym przepustowość UTM w trybie IPS przy włączonych wszystkich usługach wyniesie 700Mb/s oraz  czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które będzie obsługiwało 225000 sesji i pozwalało na przepustowość VPN na poziomie 1.1 Gb/s (pomiar dokonywany zgodnie z RFC 2544) a nie 400000 jednoczesnych sesji i 100Mb/s.

Odpowiedź 9
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 10
Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył aktualizację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania antywirusowego NOD32 w wersji Client do wersji Suite.
Proszę o wyjaśnienie, jaką aktualnie wersję oprogramowania NOD32 posiada Zamawiający, czy jest to wersja Client czy Suite?

Odpowiedź 10
Zamawiający posiada wersję Client (dysponuje certyfikatem potwierdzającym posiadaną wersję oraz ilość licencji).
Pytanie 11
Zamawiający wskazał, że zaoferowane oprogramowanie musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego komputerów wskazanych w pkt. 1.1.1 i 1.1. tym samym Zamawiający wskazał rodzaj systemu operacyjnego ale nie sprecyzował, czy oferowane oprogramowanie będzie wykorzystywane na oferowanych komputerach. Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby oprócz aktualizacji posiadanego oprogramowania antywirusowego Oferent dostarczył dwie licencje  serwerowe. Z przedstawionych zapisów wynika, że należy zaoferować dwa rodzaje licencji- aktualizację oraz wersję serwerową, czyli dwa różne produkty. Tym samym, w załączniku nr 7 – formularz cenowy Zamawiający wskazał następujący typ oraz ilość wymaganego oprogramowania antywirusowego:
Aktualizacja oprogramowania
antywirusowego
Producent………………………………………………….
Model/{P/N} (part number model number);…..

40
Szt.
Z zapisów załącznika nr 7 – formularz cenowy wynika, iż Zamawiający uwzględnił jedynie możliwość zaoferowania aktualizacji oprogramowania w ilości 40 szt. Nie uwzględniając wymaganego w Opisie przedmiotu zamówienia oprogramowania antywirusowego w wersji serwerowej. 
W związku z powyższym wnosimy o:
Wskazanie ilości wymaganych licencji aktualizacji posiadanego oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania równoważnego.
Wskazanie ilości wymaganych licencji oprogramowania antywirusowego w wersji serwerowej.
Poprawienia załącznika nr 7 – formularz cenowy z uwzględnieniem rodzaju wymaganych licencji wraz z właściwymi ich ilościami.

Odpowiedź 11
Zamawiający w załączniku nr 8.3 pkt. 2.2.2 wymaga  „Aktualizacja posiadanego przez zamawiającego oprogramowania antywirusowego NOD32 wersja „Client” do wersji „Suite”, 
w tym zakup 2 licencji serwerowych, lub dostawa oprogramowania równoważnego”. Oznacza to, że posiadane przez zamawiającego 40 licencji w wersji „Client” powinny być zaktualizowane do wersji Suite, lub może być dostarczone oprogramowanie równoważne Zgodnie z polityką licencyjną producenta posiadanego przez zamawiającego oprogramowania antywirusowego, 10% licencji w wersji „Suite” można instalować na serwerach. Czyli w przypadku aktualizacji 40 licencji do wersji „Suite”, 4 licencje można zainstalować na serwerach.
1.Nie widzimy konieczności modyfikacji ilości zamawianych licencji oprogramowania antywirusowego  w formularzu cenowym – załącznik nr 7, 
2.Ilość serwerów, na których będzie zainstalowane oprogramowanie antywirusowe wynosi 2 szt.
2. Patrz odpowiedź na pytanie 11.1
Pytanie 12
W związku z toczącym się postepowaniem zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Załącznik nr 8.3 do SIWZ
Pkt. 1.1.1 komputery biurowe typu all-in-one.
W pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się m.in. następujący wymóg:
Porty
Minimalna ilość portów:
-1x wyjście HDMI
Ponieważ wyspecyfikowany wymóg bardzo ogranicza konkurencję, czy Zamawiający dopuści nowsze rozwiązanie technologiczne (m.in. umożliwiające osiągnięcie wyższych rozdzielczości) i dopuści sprzęt, który posiada: 1x DisplayPort?
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na rynku występuje dużo rozwiązań tego typu i nie ma żadnego problemu żeby połączyć ze sobą urządzenia posiadające porty HDMI oraz DisplayPort, np. chociażby za pomocą odpowiedniego kabla, który można dołączyć do powyższego komputera.
Odpowiedź 12
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Komputer all-in-one musi być wyposażony 
w złącze przynajmniej 1x HDMI, dodatkowo może być wyposażony w port 1x DisplayPort.
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