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Wykonawcy biorąey udział w
a

postępowaniu w trybie zapytania 
ofertowego na dostawę systemu kopii 
bezpieczeństwa wraz z licencjami i 
instalacją oraz serwera NAS wraz z 
dyskami i instalacją

EOP.334.23.22

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę systemu kopii 
bezpieczeństwa wraz z licencjami i instalacją oraz serwera NAS wraz z dyskami i instalacją

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWERGO

W związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego 
Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1:
W Części 1 Zamawiający wymaga dostawy licencji dla systemu kopii bezpieczeństwa.
W wymaganiach nie jest określone na ile maszyn fizycznych/wirtualnych ma być dostarczona licencja. 
Bez tej informacji nie jest możliwe przygotowanie wyceny i złożenie oferty.
W związku z tym na ile maszyn fizycznych/wirtualnych ma być dostarczona licencja na oprogramowanie 
do systemu kopii bezpieczeństwa?
Odpowiedź:
30 maszyn łącznie - 27 wirtualnych i 3 hosty.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający ma już licencje Veeam i chce rozszerzyć środowisko per CPU. Jeśli tak to na ile 
procesorów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada licencji Veeam

a

Pytanie 3:
Jeśli to ma być nowy zakup to na ile obciążeń mają być licencje Universalne:
Jak mierzone są licencje?
Licencje VUL są dostępne w pakietach 5-10 licencji przenośnych. Klient wykorzystuje jedną licencję na 
każde obciążenie wymagające ochrony. Jedna licencja umożliwia ochronę dowolnego z następujących 
obciążeń:
• 1 maszyna wirtualna
• 1 instancja / maszyna wirtualna w chmurze
• 1 baza danych lub aplikacja
• 1 serwer fizyczny
• 3 laptopy / stacje robocze
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• 500 GB danych nieusystematyzowanych 
Odpowiedź:
3x host oraz 27 maszyn wirtualnych.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres 
email:przetargi@wspr.bialvstok.pl
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