
 

Warszawa, dnia 5.08.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: „Usługa migracji i konfiguracji systemów przetwarzania i analizy danych opartych na 
oprogramowaniu SAS wraz z podniesieniem oprogramowania SAS do wersji 9.4 w celu dostosowania do nowej 
infrastruktury”, numer sprawy: 34/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 136-335047 z dnia 16-
07-2020 r. 

Pytanie 51: 
Czy Zamawiający określił/obliczył wymaganą wydajność serwerów potrzebną do realizacji migracji przy 
jednoczesnym utrzymaniu działania niezbędnych usług oraz obsługi środowiska po migracji z nową wersją 
oprogramowania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oszacował wymaganą wydajność nowych środowisk i przeznaczy na jego wdrożenie i migrację 
niezbędne zasoby. Migracja będzie odbywać się pomiędzy starą infrastrukturą a nową. 
 
 

Pytanie 52: 
Czy serwery/klastry przeznaczone do wykonania zadania spełnią wymagania nowego środowiska?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, infrastruktura przeznaczona do wykonania zadania jest nowa i przygotowana do obsługi nowego środowiska. 

Pytanie 53: 
Czy Zamawiający zobowiązuje się do modernizacji sprzętu serwerowo-sieciowego, jeśli w wyniku migracji 
środowiska okaże się, że obecne urządzenia są zbyt mocno obciążone?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt serwerowo-sieciowy został szczegółowo opisany w OPZ (rozdział 4). Zamawiający nie przewiduje, żeby 
przeznaczone zasoby nie spełniły wymagań wydajnościowych systemu. 

Pytanie 54: 
W pkt. 5.2.2. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu na bazie oprogramowania Citrix dla minimum 600 
użytkowników. Jaka jest obecna liczba użytkowników? Informacja ta jest potrzebna do prawidłowego oszacowania 
liczby niezbędnych maszyn wirtualnych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W chwili obecnej ze środowiska przetwarzania danych jednostkowych identyfikowalnych korzysta około 300 
użytkowników. 

Pytanie 55: 
Czy w pkt. 5.2.4. b) iii. Zamawiający opisując wymaganie dokonania migracji, rekonfiguracji lub wymiany 
komponentów obecnie używanego systemu (farmy terminalowej OBM, 2 serwerów terminalowych), ma na myśli 
możliwą ewentualną konieczność wymiany serwerów fizycznych czy chodzi o maszyny wirtualne?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje migrację wszystkich serwerów na posiadaną platformę wirtualną. 

Pytanie 56: 
Czy warsztaty szkoleniowe mają być przeprowadzone przez osobę z aktualnym certyfikatem SAS?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga by warsztaty zostały przeprowadzone przez osobę z aktualnym certyfikatem SAS 



 

2 

Pytanie 57: 
Czy Zamawiający określi przewidywany rozmiar przyrostu danych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie określi rozmiaru przyrostu danych. 

Pytanie 58: 
W dokumencie „Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ” z dnia 29.07.2020 Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na 
pytanie nr 5: „W okresie realizacji projektu, a także w okresie gwarancji, poprawki i aktualizacje oprogramowania 
SAS dostarczy Zamawiający”. Jednocześnie odpowiadając na pytanie nr 22 Zamawiający stwierdził: „Zamawiający 
nie przewiduje zapewnienia wsparcia producenta oprogramowania SAS”. Jak rozumieć i pogodzić te odpowiedzi? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgodnie z zapisami z punktu 5.2 oraz 5.3 OPZ posiada licencje SAS 9.4 M2, szczegółowo opisane w 
punkcie 3 OPZ. Zamawiający nie posiada wsparcia producenta oprogramowania SAS.  Jako niezbędne 
poprawki/aktualizacje  Zamawiający traktuje możliwe konieczne poprawki dla oprogramowania SAS wersji 9.4 M2 
podane do publicznego dostępu przez producenta oprogramowania SAS. 

 

 

 
Przewodniczący 

Komisji Przetargowej 
Bartosz Wielądek 
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