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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Sygn.: 13/2019 

Warszawa, 14 listopada 2019 r. 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 2 serwerów w ramach Projektu POPC „Otwarte dane 

plus” – Projekt modernizacji rejestrów w turystyce.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 1.5.1, w opisie wymagań minimalnych punkt 9 „karta sieciowa”, 

specyfikuje wymóg dostarczenia 4-portowej karty LAN z portami SFP+ wyposażonymi w wkładki singlemode. 

Ponieważ bardzo rzadko stosuje się wkładki singlemode instalowane bezpośrednio w serwerach, zwracamy się z prośba 

o potwierdzenie tego wymogu, oraz faktu, że switch S4048-ON posiadany przez Zamawiającego, wymieniany w SIWZ, 

również jest wyposażony w porty SFP+ z zainstalowanymi wkładkami singlemode? 

Czy też należy w ramach postępowania dostarczyć również wkładki singlemode do przełącznika S4048-ON?  

Odpowiedź 1 

Zamawiający potwierdza wymóg dostarczenia 4-portowej karty LAN z portami SFP+ wyposażonymi w wkładki 

singlemode. Wykonawca w ramach postępowania ma dostarczyć komplet odpowiednich wkładek do przełącznika 

S4048-ON. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 1.4.3, definiuje wymóg: 

„Urządzenie łączące poszczególne elementy systemu, zapewniające bezprzerwową pracę w ilości odpowiedniej do 

proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. Osprzęt ten musi spełniać warunek redundancji tj. nadmiarowości, 

celem uniknięcia tzw. pojedynczego punktu podatności na awarię” 

1) Czy w związku z wymogiem z punktu 1.5.1, do połączenia urządzeń systemu muszą być wykorzystane porty 

wykonane w technologii Ethernet SFP+ z portami single mode? 

2) Czy do jakichkolwiek połączeń pomiędzy elementami systemu ma lub może być wykorzystany switch S4048-ON 

wskazany w SIWZ przez Zamawiającego? 

3) Czy do połączeń pomiędzy elementami systemu mogą być wykorzystane porty wyspecyfikowane w punkcie 1.5.1 

punkt 9 „karta sieciowa”, czy też do tego celu należy dostarczyć dodatkowe karty? 

4) Zamawiający specyfikuje w SIWZ, że posiada jeden przełącznik S4048-ON, wymagając jednocześnie, cytat: 

„Osprzęt ten musi spełniać warunek redundancji tj. nadmiarowości, celem uniknięcia tzw. pojedynczego punktu 

podatności na awarię”, 

W związku z powyższym w wypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie, czy jakiekolwiek 

połączenia pomiędzy NODA-mi mają być realizowane przez przełącznik S4048-ON, czy należy w ramach 

postępowania dostarczyć drugi przełącznik S4048-ON lub równoważny wyposażony w zestaw odpowiednich 

wkładek SFP+? 

Jeśli tak, to w jaki zestaw portów/wkładek SFP+ musi być wyposażony dostarczany przełącznik? 

Odpowiedź 2 

1) Do połączenia urządzeń systemu mogą być wykorzystane porty wykonane w technologii SFP+ z portami singlemode 



 

2 

2) Switch-e S4048-ON, które posiada Zamawiający tworzą tzw. Sieć „CORE”, poprzez którą ma docelowo odbywać się 

ruch Ethernet. 

3) Zamawiający określił wymagania własne dotyczące logicznego połączenia usług świadczonych na serwerze. Jeżeli 

technologia producenta zezwala na współdzielenie interfejsów to Zamawiający zezwala na wykorzystanie karty, 

jeżeli nie, Wykonawca musi dostarczyć dodatkowe karty. 

4) Zamawiający w żadnym punkcie SOPZ nie wskazuje na ilość posiadanych przełączników warstwy rdzenia. 

Zamawiający posiada 4 przełączniki S4048-ON. W ramach tego Zamówienia Wykonawca nie dostarcza przełącznika. 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 1.5.2, nie definiuje wymogów pod kątem centralnego zarządzania 

środowiskiem wirtualizacji.  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w ramach postępowania należy dostarczyć licencję na serwer centralnego 

zarządzania środowiskiem wirtualizacji?  

Jeśli tak, to prosimy o wyspecyfikowanie jego parametrów.  

Jeśli nie, to prosimy o przekazanie informacji do jakiego serwera centralnego zarządzania infrastrukturą wirtualizacji, 

należy podłączyć dostarczane w ramach niniejszego postępowania komponenty, w tym sprzęt i oprogramowania. 

Poprosimy o podanie producenta, nazwy oraz wersji build posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania.   

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie definiuje wymogów pod kątem centralnego zarządzania środowiskiem wirtualizacji ponieważ nie zna 

potencjalnej technologii oferowanej przez Wykonawcę. Zamawiający nie posiada serwera centralnego zarządzania 

środowiskiem wirtualizacji. Jeżeli technologia tego wymaga to Wykonawca ma dostarczyć taką licencję. 

 

Pytanie nr 4 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 1.5.2, podpunkt 4, nie definiuje parametrów pozwalających  

na dobranie licencji po kątem środowiska, z którego mają być gromadzone i analizowane logi.  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia i opisanie środowiska z jakiego mają być gromadzone i analizowane logi.   

Odpowiedź 4 

Zamawiający posiada urządzenie gromadzenia, przetwarzania i analizowania logów FortiAnalyzer. 

 

 

Jednocześnie informuję, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 20 listopada 2019 roku do godziny 9:00 w siedzibie Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, Kancelaria Główna. Godziny pracy Kancelarii – od poniedziałku  

do piątku od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14 w dniu  

20 listopada 2019 roku o godz. 9:30. 

 

 

 

 

               

GRZEGORZ BORKOWSKI    DARIUSZ ROGOWSKI  

Przewodniczący Komisji Przetargowej   Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki 


