Pytania i odpowiedzi:
Pytanie: Jaka jest obecnie funkcjonujący poziom funkcjonalny domeny oraz lasu?
Odpowiedź: W tej chwili na serwerach zainstalowany jest Windows 2012 r2, a funkcjonalność
jest na poziomie 2008 r2
Pytanie: Z jakiej wersji systemu Microsoft Exchange będzie realizowana migracja
Odpowiedź: Posiadamy Exchange 2016. W postępowaniu nie ma informacji o migracji.
Pytanie: Jakiej wielkości wolumen danych w zakresie skrzynek pocztowych jest przeznaczony
do migracji?
Odpowiedź: Odpowiedź taka sama jak wyżej.
Pytanie: Jaki jest cel uruchomienia serwerów Radius oraz Radius Proxy ?
Odpowiedź: Jest on niezbędny do komunikacji z kontrolerem Wifi
Pytanie: Czy Zamawiający wymaga realizacji prac w swojej siedzibie, czy też istnieje
możliwość wykonywani prac konfiguracyjnych, zdalnie?
Odpowiedź: Wszystkie prace mają być wykonane w siedzibie zamawiającego.
Pytanie: Ile serwerów jest przedmiotem migracji do Windows Server 2019?
Proszę o przesłanie zestawienia: nazwa serwera, wersja OS, oprogramowanie/rola
serwera
Odpowiedź: Przedmiotem migracji są dwa serwery z zainstalowanym Windows 2012 r2,
wszystkie role do migracji zostały wyszczególnione w postępowaniu przetargowym. Nazwy
serwerów są netbiosowe
Pytanie: Czy Zamawiający używa rozwiązań?
Sharepoint, wersja:
Lync, Skype for Business, wersja:
SCCM, wersja:
Odpowiedź: Nie
Pytanie: Prosimy o przedstawienie podstawowej konfiguracji obecnego środowiska AD:
Ilość domen:
Ilość kontrolerów domeny:
Wersje OS na kontrolerach domeny:
Odpowiedź: Jak wyżej
Pytanie: Czy na kontrolerach domeny jest zainstalowane dodatkowe oprogramowanie/role
(inne niż AD oraz DNS)?
Odpowiedź: Nie
Pytanie: Ile jest serwerów DHCP?
Odpowiedź: Posiadamy jeden serwer DHCP
Pytanie: Ile jest serwerów wchodzących w skład infrastruktury PKI?
Odpowiedź: Nie posiadamy serwerów PKI
Pytanie: Czy z CA używany jest HSM? Jeżeli tak to jaki model?
Odpowiedź: Nie
Pytanie: Ile jest serwerów plików? Ile jest łącznie na nich danych do migracji?
Odpowiedź: Nie migrujemy serwerów plików. Są tylko udostępniane zasoby o pojemności do
100 Gb
Pytanie: Ile jest w organizacji serwerów Exchange? Jaki jest aktualny poziom poprawek?
Odpowiedź: Posiadamy dwa serwery
Pytanie: Czy migracja UTM Sophos ma być przeprowadzona w ramach puli 50 godzin
pomocy technicznej czy w ramach projektu?

Odpowiedź: Migracja UTM Sophos jest jednym z wymogów przetargu, wsparcie 50 godzinne
jest kolejnym wymogiem
Pytanie:Jaki model oraz ile urządzeń Sophos SG posiada Zamawiający?
Odpowiedź: Posiadamy dwa urządzenia działające w HA
Pytanie: Jaki model oraz ile urządzeń Sophos XG posiada Zamawiający?
Odpowiedź: Posiadam dwa urządzenia SG 330
Pytanie: Ile reguł na urządzeniach UTM jest przedmiotem migracji?
Odpowiedź: Posiadam kilkadziesiąt reguł
Pytanie: Zamawiający w punkcie III zapytania ofertowego definiuje, że nie dopuszcza
możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
W zakresie prac Zamawiający zdefiniował szereg usług, które wymagają oddelegowania do
ich wykonania inżynierów o różnych kompetencjach. Powszechną praktyką jest, że
wykonawcy niejednokrotnie do wykonania różnego rodzaju zleceń korzystają z
podwykonawców, ponieważ sami nie dysponują inżynierami zdolnymi do wykonania danych
usług.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o dopuszczenie powierzenia części lub
całości zamówienia podwykonawcom, ponieważ pozwoli to zaoferowanie Zamawiającemu
poziomu usług na najwyższym możliwym poziomie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwykonawców pod warunkiem podpisania umowy
poufności.
Pytanie: Zamawiający w zakresie prac wymaga aby osoba przeprowadzająca wdrożenie
posiadała odpowiednie kwalifikacje potwierdzone następującymi certyfikatami producenta
systemów Microsoft:
Microsoft Certified Solution Expert: Messaging
W związku z tym, że jest to stary certyfikat dotyczący między innymi Microsoft Exchange
2013, to czy Zamawiający dopuści aby osoba przeprowadzająca wdrożenie posiadała nowszy
certyfikat: Microsoft Certified Solution Expert: Productivity?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osobę wdrażającą z nowszym certyfikatem

