
Kraków 24.05.2017r 

 

Odpowiedzi do zapytań do przetargu na dostawę serwera: 

 

Zapytania: 

 

Szanowni Państwo – będziemy przygotowywać ofertę w tym postępowaniu, jednak do oszacowania projektu potrzebujemy więcej 

informacji nt. ich obecnego środowiska. Chodzi mi m.in. o: 

 

 

1. Pełny opis obecnego środowiska i oczekiwania względem dostarczanego rozwiązania (wysoka dostępność, 

skalowalność, itp.) 

2. Ilość serwerów z rozróżnieniem na fizyczne/wirtualne 

3. Wersji działających systemów operacyjnych, aplikacji i samego Exchange’a 

4. Ról uruchomionych na poszczególnych serwerach. 

5. Czy pod pojęciem migracja kryje się przeniesienie całości do nowej domeny, czy jedynie aktualizacja istniejącej do 

najnowszej wersji. 

 

 

Odpowiedź: 

 

 

1. Pełny opis obecnego środowiska i oczekiwania względem dostarczanego rozwiązania (wysoka dostępność, skalowalność, itp.) 

Topologia usług przedstawiona w punkcie 4.  

Serwery DC oraz PDC – replikacja FS, (file previous version) 

Serwer Exchenge - Standby Continuous Replication (SCR) 

Zmiana konfiguracji – rezygnacja z ról kontrolerów domeny DC oraz PDC – wdrożenie przez dostawcę rozwiązania opartego 

na klastrze dwóch maszyn wirtualnych (backup kontrolera domeny). 

 

2. Ilość serwerów z rozróżnieniem na fizyczne/wirtualne 

 2 serwery fizyczne 

 6 serwerów wirtualnych 

 

3. Wersji działających systemów operacyjnych, aplikacji i samego Exchange’a 

serwery fizyczne oparte na Windows Serwer 2012 R2 

serwery wirtualne oparte na Windows Serwer 2008 Std. 

Exchenge Serwer 2007 

 

4. Ról uruchomionych na poszczególnych serwerach. 

SRV01 – VM - kontroler domeny, role DC, DNS, DHCP, SMB, FSS 

SRV02 – maszyna fizyczna, WSB  

SRV03 – VM – kontroler domeny, role PDC(II), DNS, DHCP, SMB, DFSS, VPN II 

SRV04 – maszyna fizyczna, WSB 

SRV05 – VM – Exchenge 2007, role EXCH-HUB, CAS, MBX 

SRV06 – VM – role SQL, WSS, WSUS, VPN I, ISS, Web Serwer 

SRV07 – VM – Exchenge 2007, role EXCH-HUB, CAS, MBX  

              // Rozwiązanie wysokiej dostępności SCR 

 

5. Czy pod pojęciem migracja kryje się przeniesienie całości do nowej domeny, czy jedynie aktualizacja istniejącej do najnowszej 

wersji. 

Należy wykonać przeniesienie całości środowiska do nowej instalacji domeny. Testowa migracja jednostek PC dla 20 

komputerów. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zapytanie: 

 

Czy Zamawiający dopuści serwer z możliwością obsługi 6 slotów PCI-EX ? Zmiana nieznacząca a pozwoli zaoferować sprzęt 

konkurencyjnego producenta serwerów. Zamawiający zapewne zdaje sobie sprawę, że równoważność nie może oznaczać finalnie 

konieczności zaoferowania rozwiązania identycznego z wyspecyfikowanym. Produkt każdego producenta różni się nieznacznie ale nie 

wpływa to na fakt spełnienia ej samej roli i funkcji przez zaoferowany produkt. 

 
Odpowiedź:  

 
Zamawiający nie dopuszcza zmian konfiguracji sprzętowej serwera. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na 26.05.2017r na godzinę 

10:00 (składanie) i 11:00 (otwarcie) 


