
 

1 
 

Poznań, 30 marca 2017r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

POWIATOWY OŚRODEK  

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 

www.bip.podgik-poznan.pl 

tel. (61) 8410-508, faks (61) 8410-629 

     

       

 

                                                                  Do wszystkich Wykonawców 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.1.2017 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie e-usług oraz 

rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu: ,,CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH 

REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług 

publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

 

Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 045-82518 w dniu 4 

marca 2017r. oraz  umieszczone wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego dnia 6 marca 

2017r.  

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r roku – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w ramach przedmiotowego postępowania o 

udzielenia zamówienia publicznego. 

 

Zakres modyfikacji dotyczy: 

I. Ogólnych postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest w tym zakresie 

następujący: 

1. zmienia się treść pkt 15.8 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

15.8. Treść gwarancji musi być podpisana przez gwaranta lub prawidłowo ustanowionego 

pełnomocnika. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy. 
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II. Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ) i jest w tym zakresie następujący: 

1. poprzez usunięcie zapisu o identyfikatorze WP 03.017 zmienia się treść pkt 2.6.3.1 „Macierz” w 

OPZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

1.6.3.1. MACIERZ 

Identyfikator WP 01.001 

Macierz musi być wyposażona w co najmniej 8 dysków o łącznej pojemności co najmniej 16 TB, Hot-
Plug. 

 

Identyfikator WP 01.002 

Macierz musi posiadać możliwość zamontowania i wymontowania dysków bez przerywania pracy 
macierzy (tzw. Hot-Plug). 

 

Identyfikator WP 01.003 

Macierz musi posiadać możliwość podłączania dodatkowych półek dyskowych bez przerywania pracy 
macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.004 

Macierz musi posiadać możliwość dedykowania dowolnego dysku fizycznego do funkcji globalnego 
dysku zapasowego hot-spare. 

 

Identyfikator WP 01.005 

Macierz musi posiadać możliwość dedykowania dowolnej liczby dysków fizycznych jak hot-spare. 

 

Identyfikator WP 01.006 

Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy przez dokładanie pojedynczych dysków fizycznych. 

 

Identyfikator WP 01.007 

Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy przez dokładanie pojedynczych półek dyskowych. 

 

Identyfikator WP 01.008 

Macierz musi posiadać co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie active-active, również dla 
pojedynczego woluminu logicznego LUN. 

 

Identyfikator WP 01.009 

Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość obsługi portów iSCSI 10 Gb/s 

 

Identyfikator WP 01.010 

Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość obsługi portów SAS co najmniej 6Gb/s. 

 

Identyfikator WP 01.011 

Macierz musi być wyposażona w pamięć operacyjną (RAM), przeznaczoną na bufor danych (cache). 

 

Identyfikator WP 01.012 

Macierz musi zapewnić spójność pamięci cache dla kontrolerów. 
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Identyfikator WP 01.013 

Macierz musi gwarantować zachowanie zawartości pamięci cache w przypadku zaniku zasilania. 

 

Identyfikator WP 01.014 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych co najmniej w następujących 
standardach: 

• RAID 0 

• RAID 1  

• RAID 5 

• RAID 6 

 

Identyfikator WP 01.015 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych RAID zawierających dyski znajdujące się 
w różnych półkach dyskowych. 

 

Identyfikator WP 01.016 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych o wielkości większej niż 2 TB. 

 

Identyfikator WP 01.017 

Macierz musi umożliwiać dodawanie dysków fizycznych do istniejącego woluminu typu RAID bez 
przerywania dostępu do danych znajdujących się w tym woluminie. 

 

Identyfikator WP 01.018 

Macierz musi umożliwiać wymianę dysków fizycznych wchodzących w skład woluminu typu RAID bez 
przerywania dostępu do danych znajdujących się w tym woluminie. Synchronizacja wymienionego 
dysku z pozostałymi dyskami woluminu RAID musi również odbywać się bez przerywania dostępu do 
danych znajdujących się w tym woluminie. 

 

Identyfikator WP 01.019 

Macierz musi umożliwiać tworzenie natychmiastowych kopii danych (tzw. snapshot). 

 

Identyfikator WP 01.020 

Licencja na funkcjonalność wykonywania snapshotów musi obejmować całą przestrzeń dyskową 
macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.021 

Macierz musi pozwalać na tworzenie kopii woluminów logicznych wyłącznie przy wykorzystaniu 
kontrolerów macierzy. Licencja na funkcjonalność tworzenia takich kopii musi obejmować całą 
przestrzeń dyskową macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.020 

Macierz musi pozwalać na tworzenie woluminów z dynamiczną alokacją (tzw. thin provisioning). 
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Identyfikator WP 01.021 

Macierz musi obsługiwać serwery działające pod kontrolą oprogramowania w wersji co najmniej: 

• Microsoft Windows Server 

• RedHat 

• SUSE 

 

Identyfikator WP 01.022 

Musi istnieć możliwość monitorowania macierzy i raportowania wydajności macierzy. 
Oprogramowanie niezbędne do tej funkcjonalności musi udostępnić producent macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.023 

Macierz musi umożliwiać wymianę jednego z kontrolerów bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.024 

Awaria jednego z kontrolerów nie może spowodować przerwy w pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.025 

Awaria jednego z kontrolerów nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 01.026 

Awaria jednego z kontrolerów nie może spowodować ograniczenia dostępności danych 
przechowywanych w macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.027 

Macierz musi posiadać co najmniej dwa zasilacze, tak by każdy z zasilaczy mógł być podłączony do 
niezależnego źródła zasilania. 

 

Identyfikator WP 01.028 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować przerwy w pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.029 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 01.030 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia dostępności danych przechowywanych 
w macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.031 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia wydajności macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.032 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia funkcjonalności macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.033 

Macierz musi umożliwiać wymianę jednego z zasilaczy bez przerywania pracy macierzy. 
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Identyfikator WP 01.034 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to musi posiadać co najmniej dwa 
takie podzespoły.  

 

Identyfikator WP 01.035 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 
podzespołów nie może spowodować przerwy w pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.036 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 
podzespołów nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 01.037 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 
podzespołów nie może spowodować ograniczenia dostępności danych przechowywanych w 
macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.038 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 
podzespołów nie może spowodować ograniczenia wydajności macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.039 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 
podzespołów nie może spowodować ograniczenia funkcjonalności macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.040 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to musi umożliwiać wymianę jednego 
z tych podzespołów bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.041 

Macierz musi udostępniać interfejsy zewnętrzne w technologiach: 

• Co najmniej 2 porty iSCSI o prędkości co najmniej 10 Gbit/s 

• co najmniej 2 porty SAS o prędkości co najmniej 6 Gbit/s 

 

Identyfikator WP 01.042 

Macierz musi umożliwiać zdalne zarzadzanie poprzez sieć Ethernet. 

 

Identyfikator WP 01.043 

Macierz musi posiadać port szeregowy lub port USB, przeznaczony do zarządzania. 

 

Identyfikator WP 01.044 

Macierz musi mieć możliwość zarządzania przy pomocy interfejsu graficznego (GUI). 

 

Identyfikator WP 01.045 

Macierz musi mieć możliwość zarządzania przy pomocy linii komend (CLI). 

 

Identyfikator WP 01.046 

Macierz musi mieć możliwość monitorowania obciążenia woluminów logicznych 
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Identyfikator WP 01.047 

Macierz musi mieć możliwość monitorowania obciążenia interfejsów we/wy 

 

Identyfikator WP 01.048 

Macierz musi posiadać gwarancję naprawy w ciągu następnego dnia roboczego w miejscu jej pracy 
(tzw. gwarancja next business day on site). 

 

Identyfikator WP 01.049 

Macierz musi posiadać wsparcie serwisowe w języku polskim oraz wykonywane przez podmiot lub 
oddział znajdujący się na terenie Polski. 

 

Identyfikator WP 01.050 

Prace serwisowe nie mogą wiązać się z wyniesieniem nośników danych poza lokalizację 
Zamawiającego. Dotyczy to również nośników uszkodzonych lub wycofanych z eksploatacji. 

 

Identyfikator WP 01.051 

Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania firmware bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 01.052 

Macierz musi umożliwiać zdalną replikację na inną macierzy dyskową tego samego typu. 

 

Identyfikator WP 01.053 

Macierz musi posiadać mechanizm kontroli integralności danych zgodny z T10-DIF. 

 

Identyfikator WP 01.054 

Wykonawca musi dokonać instalacji macierzy w szafie i jej uruchomienia. 

 

Identyfikator WP 01.055 

Wykonawca musi dokonać konfiguracji interfejsów i oprogramowania do zarządzania macierzą. 

 

  

III. Załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Projektu Umowy i jest w tym 

zakresie następujący: 

1. zmienia się treść paragrafu 3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

 

§ 3 ust. 4: W celu zmiany składu Zespołu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest nie później 

niż 7 dni przed planowaną zmianą, zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

wyrażenie zgody na zmianę składu zespołu Wykonawcy, podając uzasadnienie oraz 

przedstawiając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający zobowiązany jest do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia. 
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2. zmienia się treść paragrafu 17 ust. 11, który otrzymuje brzmienie: 

 

§ 17 ust. 11: Strony  zgodnie  ustalają,  że  wypowiedzenie  Licencji  przez  Wykonawcę  lub  

producenta oprogramowania  będzie  możliwe  wyłącznie  z  powodu  istotnego  naruszenia  

przez Zamawiającego warunków Licencji i jeśli pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) 

wezwania    Zamawiającego  do  zaniechania  określonych  działań  stanowiących  istotne 

naruszenie Licencji, Zamawiający nie zaniechał wskazanych działań w terminie wyznaczonym w 

wezwaniu, nie krótszym jednak niż 60 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania wezwania przez 

Zamawiającego. W takim przypadku, wypowiedzenie Licencji będzie mogło nastąpić nie krócej niż 

na pięć lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wyniku 

umorzenia postępowania odwoławczego i uznania przez Zamawiającego żądań Odwołujących 

ulegnie zmianie w zakresie postanowień załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 


