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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zapasowego Centrum 

Przetwarzania Danych dla PAP S.A. 

(nr sprawy 29/19) 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym 

postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Zleceniodawca w SIWZ w punkcie 13 i 14 pisze: 

13.  Wykonawca przeniesie do Platformy wskazane przez zamawiającego aplikacje i uruchomi na 

systemach operacyjnych Windows, Linux zapewniając: 

a)   150 vCPU,  

b)   280 GB RAM, 

c)   8 TB przestrzeni SSD, gwarantujące prędkość zapisu i odczytu danych co najmniej 400 MB/s  i 

20k IOPS per 500GB. 

d)   Wykonawca ma mieć możliwość rozgłaszania klasy adresowej dostarczonej przez 

Zamawiającego, 

e)   łącze symetryczne z siecią Internet o przepustowości 300 Mbit/s z możliwością jej zwiększenia (do 

1 Gbit/s). Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 punkty styku z wiodącymi operatorami krajowymi. 

14.  Wykonawca musi zapewnić: migrację, utrzymanie, nieprzerwaną ciągłość działania usługi, 

administrację infrastrukturą, dodatkowo posiadać kompetencje dla objęcia całości rozwiązania opieką 

oraz wsparciem administracyjnym i operatorskim, tj.: administracja siecią, bazami danych. 

W związku z tym, iż jak rozumiemy, zakres postępowania dotyczy również migracji i zarządzania 

warstwą aplikacji, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: 

Jakie dystrybucje OS Linux oraz wersje Windows posiada Zamawiający? 

Odpowiedź 

Zamawiający posiada REDHAT/CentOS, WinSrv 
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Pytanie 

Prosimy o informacje na temat architektury infrastruktury oraz posiadanych aplikacji zarówno na 

systemach Linux oraz Windows? 

Odpowiedź 

Apache, JBoss/WildFly, MS SQL, Oracle DB, Windows Srv 

Pytanie 

Czy i jak realizowany jest Deployment aplikacji i zachowana jego ciągłość, CI/CD? 

Odpowiedź 

Deploymenty realizuje Zamawiający 

Pytanie 

Czy wszystkie deploymenty realizuje Zamawiający? Czy Wykonawca miałby realizować mniejsze po 

otrzymaniu instrukcji od Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Deploymenty realizuje Zamawiający 

Pytanie 

Jak realizowany jest obecnie deployment infrastruktury? Czy wykorzystywane są narzędzia typu 

ansible, puppet, chef? 

Odpowiedź 

Deploymenty realizuje Zamawiający 

Pytanie 

Jak realizowane jest HA, na poziomie OS, czy aplikacji? 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Czy infrastruktura jest oparta na kontenerach? Jeśli tak to jakie usługi / jaka część infrastruktury w 

kontenerach? 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Podział dev/prod/ etc? Jak wygląda podział względem podanych zasobów? 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Czy są wymagania odnośnie monitoringu, czy Zamawiający/developerzy chcą mieć wgląd do 

monitoringu? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 

Retencja, archiwizacja logów, czy Zamawiający/developerzy chcą posiadać log analyzer? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 

Czy i na jakim poziomie Zamawiający potrzebuje dostępu do OS’ów w infrastrukturze? 



Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje pełnego dostępu do własnych zasobów 

Pytanie 

Wymagania odnośnie backupu? W jaki sposób będzie realizowany przez Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Na jakich wersjach DB Zleceniodawca pracuje? 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Czy jest wdrożone Active Directory, Group Policy Objects , Windows Remote Management? 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Czy licencje Wykonawcy na MS-SQL, Exchange  itp. mają software assurance i licensing mobility? 

Odpowiedź 

Tak / nie dotyczy 

Pytanie 

Ad Przedmiot Umowy § 1 pkt 3 ppkt 3 

 "3. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

 3) przeprowadzenia przy współdziałaniu z Wykonawcą migracji danych na Platformę w terminie 60 

dni od dnia podpisania Umowy," 

 Prosimy o rozszerzenie powyższego punktu o podanie zakresu migracji, tj. jakie i ile systemów/baz 

danych/aplikacji będzie podlegało migracji 

Odpowiedź 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Pytanie 

Oraz o informację jaką architekturę posiada Zamawiający. Podanie jeśli to możliwe z jakiego 

wirtualizatora korzysta Zamawiający 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje udostępnienia środowiska zgodnie z SIWZ 

Pytanie 

prosimy o podanie czasochłonności migracji oraz kompetencji technologicznych jakie musi posiadać 

personel Wykonawcy, aby wykonać migrację. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami w specyfikacji przetargowej 

Pytanie 

Ad Rozdział XXII - Przedmiot zamówienia 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia licencje na systemy operacyjne, aplikacje oraz 

bazy danych. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami w specyfikacji przetargowej 


