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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 46/18/PN) na dostawę i
wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM,
wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie
wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12
miesięcy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w dniu 30 listopada 2018 r. do Zamawiającego wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:
na stronie 53 SIWZ w punkcie 11.1 zamawiający oświadcza iż w celu uruchomienia systemu
zapewni platformę sprzętową o parametrach :
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8 rdzeni 2 Ghz
32 GB RAM
300 GB przestrzeni SSD
Według oceny Wykonawcy są to zbyt niskie parametry, aby możliwe było osiągniecie
wymaganej funkcjonalności systemu PAD i SIEM.
Aby zapewnić wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność wymagane jest, aby platforma
sprzętowa posiadała następujące parametry:
64 rdzenie 2 Ghz
152 GB RAM
4 TB szybkich dysków SSD
35 TB przestrzeni dyskowej na dyskach talerzowych lub macierzy.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni powyższe zasoby sprzętowe, a jeśli nie to
czy wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć platformę sprzętową o ww. parametrach w
ramach zamówienia?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że zapewni platformę sprzętową o następującej charakterystyce:
64 rdzenie 2 Ghz
152 GB RAM
40 TB szybkich dysków SSD
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert nie ulega zmianie.
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