Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/01/PN/BR-2/2020
Katowice, dnia 30.04.2020 r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania. Znak sprawy:
ZP/01/PN/BR-2/2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1. Dotyczy poz. 5 i 6 (UPS) Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do
SIWZ – I część zamówienia:
- w jakiej technologii mają być wykonane UPSy
- przy zaoferowaniu maksymalnej pięcioletniej gwarancji na UPSy czy zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie UPSów bez funkcji hot swap.
Odpowiedź: Zamawiający nie ma wymagań co do technologii wykonania UPS.
Równocześnie Zamawiający nie dopuszcza, aby UPS’y nie wspierały funkcji hot swap.
Pytanie 2. Dotyczy sposobu składania ofert.
W związku z aktualnie panującą sytuacja epidemiologiczną w kraju, proszę o dopuszczenie
składania ofert w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
ew. proszę o przesuniecie godziny składnia ofert na godzinne 13.00.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający przesunął termin składania ofert na
dzień 8.05.2020 r. godz. 13:00.
Pytanie 3. Dotyczy Ad. 2 i 3 Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ Dostawa macierzy dyskowej; p. 2 Kontrolery:
Zamawiający wymaga aby w przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski,
przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów, były zabezpieczone metodą
trwałego zapisu na dysk. Czy Zamawiający uzna jako równoważne podtrzymanie bateryjne
przez okres min. 5 lat?
Odpowiedź:, Zamawiający nie uzna jako równoważne podtrzymanie bateryjne przez okres min. 5 lat.
Pytanie 4. Dotyczy Ad. 2 i 3 Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ Dostawa macierzy dyskowej; p. 3 Dyski i RAID:
Zamawiający wymaga aby macierz i półki zapewniały obsługę mieszanej konfiguracji dysków
hot-plug SSD, HDD SAS i HDD NearLine SAS w obrębie pojedynczego modułu. Czy
Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym macierz i półki zapewniają obsługę mieszanej
konfiguracji dysków hot-plug SSD i HDD SAS?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, aby macierz i półki zapewniały obsługę
mieszanej konfiguracji dysków hot-plug tylko w zakresie SSD i HDD SAS.
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Pytanie 5. Dotyczy Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ – I część
zamówienia Ad 1. Dostawa serwerów z witalizatorem i systemami operacyjnymi.
Czy Zamawiający dopuści aby wymagane oprogramowanie które musi być dostarczone razem
z serwerami (witalizator i system operacyjny) zostały dostarczone w wersji OEM/ROK
(zakupione wraz z serwerem)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wymagane oprogramowanie, które musi być dostarczone
razem z serwerami (witalizator i system operacyjny) zostało dostarczone w wersji OEM/ROK
(zakupione wraz z serwerem).
Pytanie 6. Prosimy o informacje jakie wersje Vmware posiada Zamawiający. Czy jest to Vmware
Standard, Enteprise, Enterprise Plus?
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że obecnie używa VMware Standard.
Pytanie 7. Dotyczy SIWZ “Część V - Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert”:
Z uwagi na rozwijającą się w dalszym ciągu sytuację w kraju i na świecie związaną z pandemią
wirusa SARS-CoV-2 mającą wpływ na warunki współpracy i komunikacji w całym kanale
sprzedaży poszczególnych produktów (zarówno serwerów, jak i macierzy, UPS, switchy) oraz
podmiotów świadczących poszczególne usługi informatyczne składające się na przedmiot
zamówienia, pragniemy zapytać:
Czy Zamawiający rozważy wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu o co najmniej 10 dni roboczych, co umożliwi kompleksowe przygotowanie
oferty odpowiadającej na Państwa oczekiwania w najlepszy możliwy sposób?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni
roboczych.
Równocześnie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert
na „Dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” do dnia
8.05.2020 r. godz. 13:00.
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmienia się pierwsze zdanie w punkcie 26.1.
nadając mu następujące brzmienie: „Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres
podany w części I pkt 2 w terminie do 8.05.2020 r. godz. 13:00”.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 8.05.2020 r. godz.
13:30. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu
następujące brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 8.05.2020 r. godz. 13:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Kossutha 6 pokój nr 121.”
W związku z powyższym zmianie ulega zapis w punkcie 23.1 SIWZ dotyczący terminu otwarcia ofert i
otrzymuje następujące brzmienie: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 8.05.2020 r. godz.
13:30”.
Załącznik 1: Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Zastępca Dyrektora
Ds. Badań i Rozwoju
mgr inż. Piotr Cofałka
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/podpis Kierownika zamawiającego/
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