Pieszyce, 10 października 2018 roku
Nr: ZP 6.2/10/3/2018
Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup serwerów oraz
sprzętu informatycznego.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:
Wniosek otrzymany w dniu: 09.10.2018 r.
Pytanie 1
Załącznik nr 5 – Wzór umowy § 4 pkt 3
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi dostarczonych mu przez Wykonawcę w
ramach zamówienia urządzeń w innym języku niż język polski w przypadku, gdy producent danego
urządzenia nie przygotował i nie dystrybuuje instrukcji obsługi tego urządzenia w języku polskim?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 5
Załącznik nr 5 – Wzór umowy § 8 ust. 5
Zgodnie z §8 ust. 5 umowy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany
sprzętu na nowy w przypadku czas niesprawności dostarczonego sprzętu przekroczy 3 dni.
Wskazujemy, że zagwarantowanie takich warunków gwarancyjnych dla całości sprzętu
przewidzianego w postępowaniu może nie być w ogóle możliwe (producenci nie oferują takich
warunków) lub wiąże się z koniecznością posiadania sprzętu rezerwowego co wpłynie w znaczny
sposób na wartość oferty.
Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu niesprawności urządzenia
zapisanego w §8 ust. 5 umowy do 14 dni roboczych, rozumianych jak dni poniedziałek-piątek (bez dni
ustawowo wolnych)?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 5 wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ – na następujący:
„Wykonawca dokona wymiany na nowy albo udostępni Zamawiającemu do bezpłatnej eksploatacji
przez okres trwania naprawy, sprzęt zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż
parametry sprzętu wymienianego, gdy czas niesprawności urządzenia przekroczy 14 dni licząc od dnia
zgłoszenia do tej naprawy. Wymiana lub udostępnienie sprzętu zastępczego nastąpi wraz z upływem
ww. okresu bez zgłaszania przypominającego”.
Pytanie 6
Zamawiający zawarł w postępowaniu bardzo ogólny wymóg dotyczący instalacji i uruchomienia
dostarczanego sprzętu. Prosimy o doprecyzowanie jakie czynności Zamawiający wymaga do
wykonania w ramach postępowania, w szczególności dla serwerów, urządzeń NAS, switch, router,
system do identyfikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z SIWZ, oczekuje dostawy, montażu i pierwszego uruchomienia sprzętu w
szafie krosowniczej.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji dostarczanych systemów operacyjnych na
wymaganych w ramach postępowania serwerach bazy danych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga instalacji systemów za wyjątkiem tych, które są niezbędne do
uruchomienia systemu identyfikacji oraz systemu kopii zapasowej.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wymaga uruchomienia środowiska wirtualnego na dostarczanych serwerach, jeśli
tak prosimy przedstawienie szczegółowych wymagań dotyczących środowiska wirtualnego, w tym
wskazanie liczby maszyn wirtualnych do uruchomienia na każdym serwerze.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga uruchomienia środowiska wirtualnego.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga konfiguracji dostarczanego sprzętu, w szczególności serwerów, macierzy
np. konfiguracja macierzy RAID?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga konfiguracji dostarczonego sprzętu.
Pytanie 10
Zamawiający zawarł wymóg dla systemu identyfikacji:
Instalacja i konfiguracja serwera domeny AD, wewnętrznego serwera certyfikatów, uruchomienie
autentykacji w domenie poprzez certyfikat, szkolenie w wymiarze 1 dnia roboczego.
Czy Zamawiający wymaga uruchomienia tylko serwera domenty AD na jednym z dostarczanych
serwerów w celu uruchomienia oprogramowania do systemu identyfikacji - bez instalacji pełnego
środowiska wirtualnego (w postępowaniu jest wymóg dostarczenia WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP
16Lic CoreLic lub równoważny – 3 szt., co daje możliwość uruchomienia większej liczby maszyn
wirtualnych).
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający we własnym zakresie przygotuje środowisko wirtualne.
Pytanie 11
Czy Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia systemu do wykonywania kopii zapasowych na
dostarczanych serwerach?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 12
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja robocza – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z portem DisplayPort zamiast HDMI oraz
gniazdem audio w wersji combo (1 x jack 3,5mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne.
Pytanie 13
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. System kopii zapasowych – 1 kpl
(licencje dla dwóch serwerów jednoprocesorowych)
Prosimy o doprecyzowanie na jaki okres czasu ma być dostarczony support dla w/w licencji - 12, 36
czy 60 miesięcy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia usług supportu dla ww licencji. Jeśli rozwiązanie
proponowane przez Państwa wymaga usług supportu do poprawnego, zgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia działania systemu kopii zapasowych, należy dostarczyć usługi supportu na
okres równy gwarancji serwerów.
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