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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-43/16 na: 
 

„Dostawę wraz z wdrożeniem licencji i pakietów Microsoft   

w Instytucie Matki i Dziecka ” 

Pytanie nr 1  
Czy między lasami (4xAD/1xSamba) jest zapewniona komunikacja IP? 
Odpowiedź nr 1 
Tak. 
 
Pytanie nr 2 
Czy migracja komputerów będzie wykonana przy współudziale IT Zamawiającego czy 
w całości przez Wykonawcę? 
Odpowiedź nr 2 
Migracja będzie wykonana przy współudziale zespołu IT Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3 
Czy migrowane komputery będące stacjami roboczymi posiadają więcej niż jeden 
profil użytkownika domenowego? 
Odpowiedź nr 3 
Tak, migrowane komputery posiadają często więcej niż jeden profil użytkownika 
domenowego. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Wykonawca w ramach migracji komputerów ma migrować zasoby serwerowe 
inne niż środowisko opisane w SIWZ? 
Odpowiedź nr 4 
Nie. 
 
Pytanie nr 5 
Czy pod punktem „Wdrożenie i zaprojektowanie serwera plików opartego o wspólną 
przestrzeń nazewniczą w wysokiej dostępności” należy rozumieć usługi klastrowe czy 
drzewo Dfs? 
Odpowiedź nr 5 
Serwer DFS. 
 
Pytanie nr 6 
Czy w punkcie „Migracja zasobów plikowych użytkowników do powstałego serwera 
plików” znajdują się profile, przekierowane foldery użytkowników? Jaki jest łączny 
rozmiar zasobu? 
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Odpowiedź nr 6 
Zamawiający nie wykorzystuje w chwili obecnej funkcji profili mobilnych ani 
przekierowanych folderów w ramach kontrolerów domeny AD, natomiast profile 
mobilne są częściowo wykorzystywane w ramach domeny opartej o kontroler Samba.  
Łączny rozmiar zasobów to około 2TB. 
 
Pytanie nr 7 
Jak należy rozumieć punkt „Przygotowanie szablonów i masek plików dla 
poszczególnych grup użytkowników”? 
Odpowiedź nr 7 
Należy rozumieć jako przygotowanie szablonów do danych związanych z dostępami 
grup użytkowników w ramach poszczególnych zasobów. 
 
Pytanie nr 8 
Jak duża grupa użytkowników przewidziana jest w punkcie „Przeprowadzenie migracji 
testowej dla wybranych grup osób z uwzględnieniem każdej poszczególnej domeny”? 
Odpowiedź nr 8 
Min. 10 użytkowników dla każdej z poszczególnych domen z uwzględnieniem różnych 
wersji systemów operacyjnych stacji roboczych. 
 
Pytanie nr 9 
Ile przestrzeni SMTP obsługiwanych jest w obecnej infrastrukturze pocztowej? 
Odpowiedź nr 9 
W chwili obecnej użytkowane są dwie przestrzenie SMTP. 
 
Pytanie nr 10 
Jak należy rozumieć punkt „Synchronizacja kont pocztowych z nowym 
środowiskiem”? 
Odpowiedź nr 10 
Synchronizacja kont pocztowych związana z synchronizacją kont lokalnego AD  
z Azure AD dla Office 365. 
 
Pytanie nr 11 
Czy klient posiada zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu wdrożenia: 
docelowe kontrolery domeny, serwery plików, serwery dla zapewnienia SSO? 
Odpowiedź nr 11 
Tak, Zamawiający posiada zasoby docelowe potrzebne do przeprowadzenia 
wdrożenia tj. kontroler domeny oraz serwer plików. 
 
Pytanie nr 12 
Czy proces migracji poczty zakłada migrację bezpośrednią do Office 365 czy poprzez 
środowisko pośredniczące utworzone w nowym lesie? 
Odpowiedź nr 12 
Proces migracji zakłada migrację bezpośrednią do O365 zgodnie z pozostałymi 
zapisami specyfikacji. 
 
Pytanie nr 13 
Jaka jest łączna ilość migrowanych kont pocztowych oraz jaka jest średnia wielkość 
skrzynki pocztowej? 
Odpowiedź nr 13 
Około 650 skrzynek pocztowych. Średnia wielkość skrzynki pocztowej to 1GB. 
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Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający oczekuje dostawy licencji edukacyjnych rządowych czy 
komercyjnych? 
Odpowiedź nr 14 
Zamawiający wymaga licencji rządowych. 
 
Pytanie nr 15 
Zamawiający w przypadku licencji wskazanych w punkcie 2,3,4 oczekuje dostarczenia 
subskrypcji na okres 36 miesięcy. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość dostawy subskrypcji na okres roczny, po tym okresie Wykonawca 
ponownie dostarczy Zamawiającemu subskrypcje na okres roczny oraz po okresie 24 
miesięcy Wykonawca znowu dostarczy subskrypcję na kolejny okres roczny. Takie 
rozwiązanie spełni warunek Zamawiającego określony w SIWZ – subskrypcja na 
okres 36 miesięcy 
Odpowiedź nr 15 
Tak, zgodnie z zapisem w § 6 ust. 3. Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
 
 
 
 
                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                                 
                                                                                 Robert Uściński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl 
w dniu 3 stycznia 2017 r. 

http://www.imid.med.pl/

