Krapkowice, dnia 5 sierpnia 2013 r.
IM.272.9.2013

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania wykonawcy
do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, udzielam wyjaśnień do treści
SIWZ:
Pytanie 1)
Czy Zmawiający może doprecyzować zapis dotyczący switcha z punktu 11 ?
a) na wstępie Zamawiający wymaga switcha 24 portowego GigabiteEthnernet, po czym dwie linijki
niżej wymaga tylko 2 portów GigabitEthernet
b) czy swich ma być Producenta Cisco w ramach jednej linii produktowej ?
Odpowiedź:
Ad. a) zamawiający wymaga dostarczenia switcha 24 portowego, który musi posiadać minimum
24 porty 10/100 Mbit w tym minimum dwa porty 10/100/1000 Mbit.
Ad b)zamawiający dopuści rozwiązania innego producenta pod warunkiem spełnienia pozostałych
parametrów.
Pytanie 2)
Pytania dotyczą serwera z punktu 5:
a) Obudowa typu Tower czy Rack – jeśli rack to jakiej wysokości 1U, 2U, 5U??
b) Jakie poziomy raid ma obsługiwać kontroler storage?
c) Jakie typy dysków miał by być obsługiwane, pomimo, iż serwer ma być bezdyskowy?
d) Ile i jakie sloty PCI maja być w tym serwerze?
e) Jaka gwarancja na serwer?
f) Jakie napędy wewnętrzne?
Odpowiedź:
Ad a) Zamawiający wymaga dostarczenia serwera w obudowie rack. Zamawiający dopuści każda
zaoferowaną wysokość
Ad b) Odpowiedź została już udzielona w innych pytaniach....ale 0,1, 0 + 1
Ad. c) Kontroler powinien obsługiwać dyski sata oraz ssd, również o dużych pojemnościach ( do
3GB ) w przypadku dysków sata.
Ad d) Zamawiający wymaga dostarczenia serwera z minimum 2 gniazdami PCI - Express 2.0 w tym
minimum jednego x16
Ad e) Gwarancja minimum 24 miesiące.
Ad f) serwer powinien zawierać minimum kontroler napędu dysku twardego ( zgodnie ze
specyfikacją techniczną )
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Pytanie 3)
Pytania dotyczą napędu taśmowego – punkt 27.
a) czy streamer ma być podłączony do oferowanego serwera ?
b) ile taśm ma być dodanych do tegoż steramera ?
Odpowiedź:
Ad a) Zamawiający informuje iż nie należy łączyć razem jakichkolwiek punktów z SIWZ
a dostarczyć dokładnie taki sprzęt i w takiej ilości jak wskazują zapisy SIWZ.
Ad b) Zamawiający nie wymaga dostarczenia taśm.
Składając niniejsze pytania, uprzejmie proszę też o wydłużenie terminu składania ofert, ze
względu na bardzo rozległy temat realizowany w niniejszym postępowaniu i bardzo krótki okres
na przygotowanie ofert.
W związku z wyjaśnieniami do siwz termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 8 sierpnia
2013 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pokój 115 –w dniu 08.08.2013 r. o godz. 10:30.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego
/-/
Sabina Gorzkulla – Kotzot
Wicestarosta Krapkowicki
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