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Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert –  

zostaje on przeniesiony z dnia 14.08.2017 r. na dzień 14.09.2017 r.  

Godzina i sposób składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: 

Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z 

serwerami do baz danych SQL Server enterprise wraz ze specjalistycznymi narzędziami do 

przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- 

Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i 

zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

Załącznik nr 1 

 

1. Dot. punktu z SIWZ cz. II „Urządzenie podtrzymywania zasilania (UPS) – 2 (dwie) 

sztuki”: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podłączanej do zasilacza UPS listwy ePDU w 

ramach wymagania ”Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania”? 

Odp. Intencją zamawiającego jest zapewnienie że każde z dwóch dostarczanych w 

ramach zamówienia urządzeń UPS zapewni niezależne gniazda w UPS zasilające dla 

czterech pionowych listew rack oraz jednego portu wejściowego zasilania każdego z 

czterech urządzeń ATS (Automatic Transfer Switch). Dla uniknięcia nieprawidłowego 

zrozumienia opisu, Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi schemat 

oczekiwanych połączeń UPS-PDU-ATS (załącznik 2). Uwaga, schemat ma charakter 

poglądowy a jego celem jest przedstawienie połączeń zasilania pomiędzy 

urządzeniami, zastosowane na schemacie urządzenia mają wyłącznie charakter 

symboliczny/poglądowy. Pod warunkiem że zostanie zrealizowany minimum 

przedstawiony na schemacie układ połączeń zasilania oraz kompatybilność w zakresie 

złącz i obciążeń pomiędzy UPS, PDU, ATS oraz zastosowane kable zasilające o 

wymaganym przez producentów tych urządzeń przekrojach, Zamawiający dopuszcza 

pewną dowolność rodzaju i ilości zastosowanych gniazd w urządzeniu UPS. Gniazda w 

urządzeniach ATS i PDU powinny spełniać minimalne wymogi zawarte w SIWZ. 
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2. Dot. punktu z SIWZ cz. II „Urządzenie podtrzymywania zasilania (UPS) – 2 (dwie) 

sztuki”: 

Czy oferowany zasilacz UPS musi mieć możliwość podłączenia zarówno jako 

urządzenie 1- jak i 3-fazowe, czy też może być na wejściu 1- lub 3-fazowy? Prosimy o 

wskazanie. 

Odp. Zamawiający dopuszcza aby zasilanie UPS było wymienne 1 lub 3 fazowe. 

3. Dot. punktu z SIWZ cz. II „Urządzenie podtrzymywania zasilania (UPS) – 2 (dwie) 

sztuki”: 

Czy zamawiający rozszerzy zapisy specyfikacji na poniższy? 

4 – 6 x gniazd C13   

4 x gniazda C19 

1 x podłączenie stałe 3 przewody  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozszerzania gniazd UPS dodatkową listwą ePDU. 

4. Dot. systemu pamięci masowej SAN: Obsługiwane rodzaje dysków – czy Zamawiający 

dopuści rozwiązanie, gdzie macierz będzie obsługiwać tzw. dyski w wersji „mixed use”, 

czyli dyski o zrównoważonym zapisie i odczycie? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

5. Dot. systemu pamięci masowej SAN: Rodzaje zainstalowanych dysków – czy 

Zamawiający dopuści możliwość zastosowania dysków 400GB 12G SAS Mixed Use?  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość. 

6. Dot. systemu pamięci masowej SAN: RAID – czy Zmawiający dopuści rozwiązanie bez 

obsługi RAID 0 (na 100% macierz nie będzie pracowała w tej konfiguracji) oraz RAID 

10DM (wersja RAID dostępna tylko na macierzach firmy DELL)? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

7. Dot. systemu pamięci masowej SAN: Licencje oprogramowania zarządzającego 

systemu pamięci masowej – prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez 

wymaganie „Integracja z VMvare”? 

Odp. Zamawiający pod pojęciem „Integracja z VMware” rozumie: 

a) Producent macierzy zapewnia plugin do VMware vCenter Server pozwalający 

na zarządzanie/konfigurowanie, monitorowanie i zabezpieczanie macierzy z 

poziomu VMware vCenter Server. 

b) Producent macierzy zapewnia wsparcie w VMware dla funkcji Thin 

Provisioning, Replay/Snapshot macierzy. 

c) Producent macierzy zapewnia VAAI (vStorage APIs for Array Integration). 
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8. Prosimy o skonkretyzowanie zakresu usług związanych z realizacją zamówienia - 

konfiguracji, testów, szkolenia dla urządzeń: serwerów, macierzy, przełączników 

sieciowych. 

Odp. Serwery, macierze i przełączniki mają zostać dostarczone i zamontowane 

(fizycznie) w szafach rack w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, po 

zamontowaniu urządzeń Wykonawca wykona standardowe testy diagnostyczne 

zalecane przez producenta i przedstawi ich wyniki (potwierdzające pełną sprawność 

urządzeń) Zamawiającemu.  

W uzgodnionym z Zamawiającym terminie Wykonawca przeprowadzi szkolenie z 

podstaw obsługi i administracji sprzętem dla ok. 5 przedstawicieli Zamawiającego 

obejmujące min.: 

a. Serwery 

1. Elementy składowe serwera i wymiana elementów hot-swap 

2. Konfiguracja modułu zdalnego dostępu i konfiguracja wewnętrznych zasobów 

dyskowych z poziomu tego modułu, instalacja i konfiguracja modułów 

programowych dostarczanych przez producenta serwera do monitorowania z 

powiadamianiem email oraz zarzadzania serwerem a w szczególnością 

wewnętrzną pamięcią masową w systemach VMware vSphere+vCenter 6.x 

oraz Windows 2016. Jeżeli do szkolenia będzie potrzebne zainstalowanie 

wskazanych systemów operacyjnych i aplikacji, Wykonawca wykona taką 

instalację ale będzie ona przeznaczona wyłącznie do celów szkoleniowych. 

Właściwą instalację i konfigurację wykona Zamawiający. 

3. Procedury diagnostyczne i zgłaszanie awarii. 

b. Macierze 

1. Elementy składowe macierzy  i wymiana elementów hot-swap (w 

szczególności procedury bezpiecznej wymiany kontrolerów/modułów 

komunikacyjnych). 

2. Instalacja i konfiguracja inicjalna, instalacja i konfiguracja oprogramowania 

zarządzającego, konfiguracja zasobów dyskowych, konfiguracja funkcji 

snapshot/replay/thin provisioning, multipathing, instalacja, konfiguracja i 

obsługa modułów integracji z VMware 6.x i Windows Server 2016. 

Wykorzystanie funkcji Replay/Snapshot w tworzeniu prawidłowych kopii 

zapasowych z użyciem oprogramowania Veritas (o ile jest wspierane). 

Konfiguracja monitorowania macierzy i powiadomień email o zdarzeniach 

oraz przekazywanie logów do systemów zewnętrznych (syslog jeżeli 

wspierane). Jeżeli do szkolenia będzie potrzebne zainstalowanie wskazanych 

systemów operacyjnych i aplikacji, Wykonawca wykona taką instalację ale 

będzie ona przeznaczona wyłącznie do celów szkoleniowych. Właściwą 

instalację i konfigurację wykona Zamawiający. 
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3. Procedury diagnostyczne i zgłaszanie awarii 

c. Przełączniki sieciowe 

1. Elementy składowe macierzy  i wymiana elementów hot-swap (moduły GBIC, 

stack, moduły portów, zasilacze). 

2. Konfiguracja inicjalna przełączników, narzędzia do konfiguracji przełączników 

minimum CLI i GUI/Web w zakresie minimum konfiguracji portów, stacków, 

konfiguracji VLAN, prawidłowej konfiguracji połączeń dla zapewnienia 

multipathing dla macierzy (przełączniki SAN) i nadmiarowych połączeń 

(przełączniki SAN) dla serwerów oraz pomiędzy przełącznikami w różnych 

budynkach.  

3. Procedury diagnostyczne i zgłaszanie awarii. 

9. Prosimy o skonkretyzowanie na czym ma polegać i na jakim etapie kończy się zakres 

wdrożenia serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server enterprise? 

Odp. Wdrożenie serwerowni powinno obejmować wszystkie prace w których wyniku 

Zamawiający otrzyma pomieszczenie serwerowni gotowe do instalowania w nim 

urządzeń takich jak serwery, macierze, urządzenia sieciowe (część z nich fizycznie 

zainstalowanych przez Wykonawcę – patrz odpowiedź 2.2). Pod pojęciem  gotowego 

pomieszczenia rozumiemy m.in. kompletną zmontowaną i zabezpieczoną podłogę 

techniczną, kompletny korytarz szaf rack ustawiony na podłodze technicznej (która w 

odpowiednich miejscach pod szafami powinna mieć zdemontowane płyty aby 

umożliwić swobodne wprowadzanie i wyprowadzanie okablowania z szaf ) z 

zainstalowanym wyposażeniem takim jak szafy rack UPC, PDU, ATS, półki, panele 

połączenia światłowodowego pomiędzy nową  a dotychczasową serwerownią. 

Urządzenia UPS powinny być zainstalowane w szafach i połączone elektrycznie z 

modułami PDU i ATS (zgodnie ze schematem z pakietu odpowiedzi 01), a także 

podłączone do zasilania budynku, Wykonawca wykona też standardowe testy 

diagnostyczne UPS, PDU, ATS i przekaże ich wyniki (potwierdzające sprawność) 

Zamawiającemu. Uwaga ! pionowe Listwy PDU i ich okablowanie muszą być tak 

zainstalowane aby nie utrudniały instalacji urządzeń rack z mocowaniem 

czteropunktowym takich jak serwery macierze etc. Wszystkie cztery pionowe listwy 

mocowań rack w każdej szafie będą oznaczone wyraźnie od dołu do góry numerami 

rack unit od 1-42 (lub więcej jeżeli dostarczone szafy będą wyższe). W pomieszczeniu 

będą również w zestawie szaf zainstalowane, podłączone do zasilania, uruchomione i 

przetestowane klimatyzatory rzędowe. Wykonawca zapewni odpowiedni poziom 

estetyczny instalacji łączącej jednostki wew. i zew. klimatyzacji oraz sprawny i 

bezpieczny system odprowadzania skroplin (jeżeli takie występują), do instalacji 

kanalizacyjnej lub poza budynek (Zamawiający ustali to na etapie realizacji). 

Wykonawca wykona również szkolenie w zakresie obsługi UPS (włączanie, wyłączanie, 

bypass/jeżeli posiadają/, wymiana modułów baterii, diagnostyka, konfiguracja 
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sieciowa, konfiguracja monitorowania i powiadomień o zdarzeniach email, 

oprogramowanie do bezpiecznego wyłączania środowiska wirtualizacji VMware), w 

zakresie obsługi ATS (przynajmniej przełączanie źródeł zasilania jeżeli jest możliwe 

manualnie oraz zarządzanie i monitorowanie wraz ze zgłaszaniem zdarzeń email jeśli 

posiadają takie funkcje), w zakresie obsługi PDU (jeżeli posiadać będą elementy 

wymagające ustawień lub zarządzanie), w zakresie obsługi klimatyzatorów (włączanie, 

wyłączanie, ustawianie parametrów pracy, zgłaszanie awarii, częstotliwość 

przeglądów okresowych, zdalne monitorowanie i zgłaszanie zdarzeń jeżeli posiadają 

takie funkcje). Powyższy opis uzupełnia ale nie ogranicza pierwotnych zapisów SIWZ. 

10. Czy w zakres usług wchodzi instalacja oprogramowania z części III? 

Odp. W zakres usług nie wchodzi instalacja oprogramowania (z wyłączeniem 

przypadków opisanych wyżej w odpowiedzi na pytanie 8). W zakresie zamówienia jest 

tylko dostawa licencji. Wykonawca powinien również w ramach dostawy powiązać 

licencje elektroniczne z posiadanymi przez Zamawiającego kontami zarządzania 

licencjami Microsoft Volume, Veritas i VMware. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

swoje konta do powiązania na etapie realizacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

pełną kontrolę nad dostarczonymi licencjami i subskrypcjami. 

11. Dot. klimatyzacji: Jaką należy założyć temperaturę powietrza na powrocie do 

klimatyzatora rzędowego? 

Odp. Nie możemy określić tego parametru. Możemy ewentualnie estymować 

wielkość parametru BTU/h w odniesieniu do ilości zainstalowanych inicjalnie urządzeń 

jako 1,5-2x znamionowego BTU/h urządzeń wymienionych w SIWZ. Poza 

urządzeniami wymielonymi w SIWZ w serwerowni zostanie zainstalowana także część 

urządzeń obecnie pracujących w systemie Zamawiającego w innych budynkach, stąd 

przewidywany wzrost. Oczywiście serwerownia jest projektowana z zapasem na wiele 

lat a dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa Zamawiającego może wymagać dalszej 

rozbudowy infrastruktury i dalszych wzrostów parametru BTU/h. 

12. Dot. klimatyzacji: Jaką należy przyjąć temperaturę powietrza zewnętrznego? 

Odp. Jeżeli chodzi o temperaturę w pomieszczeniu serwerowni (strefa ciepła) to 

będzie ona wypadkową temperatury w budynku i ilości BTU/h generowanego przez 

urządzenia, jeżeli chodzi o temperaturę dostarczana z klimatyzatora do serwerów 

(strefa zimna) to powinna się ona zawierać w widełkach 22-24 st.C., jeżeli chodzi o 

temperaturę na zewnętrz budynku to zależna jest ona od warunków pogodowych. 

Zakładamy, że pomieszczenie serwerowni poza instalacją klimatyzacyjną dedykowaną 

dla korytarza serwerowego będzie posiadało typową wentylację grawitacyjną. 

13. Dot. klimatyzacji: Jaka jest długość instalacji freonowej między jednostka wewnętrzną 

i zewnętrzną?  
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Odp. To będzie zależało od projektu Wykonawcy i rozmieszczenia jednostek 

wew./zew. Na tym etapie nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na to pytanie 

przez Zamawiającego. 

14. Dot. klimatyzacji: Jakie jest przewyższenie jednostki zewnętrznej? 

Odp. Odpowiedź jak w pkt. 13. 

15. Dot. pozycji „Serwer Wirtualizator”: Czy zamawiający wymaga dostarczenia wkładek 

SFP+? 

Odp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wkładek SFP+ do serwerów o ile oferent 

dostarczy niezbędne do połączenia serwerów z przełącznikami 10GbE kable DA 

(DirectAccess) w innym przypadku oferent powinien zapewnić odpowiednią ilość 

wkładek SFP+ oraz kompatybilne kable światłowodowe patchcord o długości min. 3m 

16. Dot. pozycji „Serwer Wirtualizator”: Co zamawiający rozumie przez możliwość 

rekonfiguracji macierzy RAID w czasie pracy systemu operacyjnego? 

Odp. Poprzez możliwość rekonfiguracji macierzy RAID w czasie pracy systemu 

operacyjnego, Zamawiający rozumie możliwość np. zainstalowania w serwerze 

dodatkowych dysków hot-swap, rozszerzenia dysku logicznego/przebudowy macierzy 

i udostępnienia tak powiększonej przestrzeni pamięci masowej systemowi 

operacyjnemu hypervisora oraz systemom operacyjnym maszyn wirtualnych bez 

przerywania pracy (konieczności restartu) serwera hypervisor czy maszyn 

wirtualnych. 

17. Dot. pozycji „Serwer Wirtualizator”: Czy należy dostarczyć ramkę zabezpieczającą 

(security bezel)? 

Odp. Dostarczenie ramki zabezpieczającej (security bezel) nie jest wymagane, ale jak 

najbardziej dopuszczalne. 

18. Dot. pozycji „Serwer Wirtualizator”: Czy uszkodzone dyski pozostają u 

Zamawiającego? 

Odp. Uszkodzone dyski nie muszą pozostawać u Zamawiającego. 

19. Dot. pozycji: „Serwer Zarządzania”: Czy zamawiający wymaga dostarczenia wkładek 

SFP+? 

Odp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wkładek SFP+ do serwerów o ile oferent 

dostarczy niezbędne do połączenia serwerów z przełącznikami 10GbE kable DA 

(DirectAccess) w innym przypadku oferent powinien zapewnić odpowiednią ilość 

wkładek SFP+ oraz kompatybilne kable światłowodowe patchcord o długości min. 3m. 

20. Dot. pozycji: „Serwer Zarządzania”: Co zamawiający rozumie przez możliwość 

rekonfiguracji macierzy RAID w czasie pracy systemu operacyjnego? 

Odp. Poprzez możliwość rekonfiguracji macierzy RAID w czasie pracy systemu 

operacyjnego, Zamawiający rozumie możliwość np. zainstalowania w serwerze 
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dodatkowych dysków hot-swap, rozszerzenia dysku logicznego/przebudowy macierzy 

i udostępnienia tak powiększonej przestrzeni pamięci masowej systemowi 

operacyjnemu bez przerywania pracy (konieczności restartu) serwera zarządzania. 

21. Dot. pozycji: „Serwer Zarządzania”: Czy należy dostarczyć ramkę zabezpieczającą 

(security bezel)? 

Odp. Dostarczenie ramki zabezpieczającej (security bezel) nie jest wymagane, ale jak 

najbardziej dopuszczalne. 

22. Dot. pozycji: „Serwer Zarządzania”: Czy uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego? 

Odp. Uszkodzone dyski nie muszą pozostawać u Zamawiającego. 

23. Dot. pozycji: „Serwer Zarządzania”: Serwis 4h - czy zamawiający dopuszcza 6h jako 

czas reakcji i przyjazdu serwisu? 

Odp. Zamawiający mając na względzie konkurencyjność ofert dopuszcza 6h jako czas 

reakcji i przyjazdu serwisu. 

24. Dot. pozycji: „System pamięci masowej SAN”: Czy uszkodzone dyski pozostają u 

zamawiającego? 

Odp. Uszkodzone dyski nie muszą pozostawać u Zamawiającego. 

25. Dot. pozycji: „System pamięci masowej SAN”: Serwis 4h - czy zamawiający dopuszcza 

6h jako czas reakcji i przyjazdu serwisu? 

Odp. Zamawiający mając na względzie konkurencyjność ofert dopuszcza 6h jako czas 

reakcji i przyjazdu serwisu. 

26. Dot. pozycji: „Pamięć masowa DAS”: Czy uszkodzone dyski pozostają u 

zamawiającego? 

Odp. Uszkodzone dyski nie muszą pozostawać u Zamawiającego. 

27. Dot. pozycji: „Pamięć masowa DAS”: Serwis 4h - czy zamawiający dopuszcza 6h jako 

czas reakcji i przyjazdu serwisu? 

Odp. Zamawiający mając na względzie konkurencyjność ofert dopuszcza 6h jako czas 

reakcji i przyjazdu serwisu. 

28. Zwracam się z prośbą o przesłanie edytowalnych wersji plików. 

Odp. Zamawiający nie udostępnia edytowalnych wersji dokumentacji przetargowej. 

29. Prosimy o udostępnienie (przesłanie) załączników do SIWZ tj. oświadczeń oferenta. 

Odp. Cała dokumentacja związana z postępowaniem znajduje się na stronie 

internetowej Zamawiającego, tj. http://www.jmpflowersgp.pl/serwerownia-2/ 

30. Prosimy o przesłanie wzoru umowy w celu zapoznania się ze szczegółowymi 

warunkami realizacji tj. np. karami umownymi w celu oszacowania ryzyk finansowych. 

Odp. Zamawiający nie udostępnia wzoru umowy.   

http://www.jmpflowersgp.pl/serwerownia-2/
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31. Czy wymagają Państwo wniesienia ZNWU? Jeżeli tak, to o jakiej wartości 

procentowej? 

Odp. Zamawiający wymagać będzie przedłożenia Bankowej/Ubezpieczeniowej 

gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości kontraktu.  

32. Prosimy o wskazanie adresu strony internetowej na której publikowane są odpowiedzi 

na pytania ? W SIWZ nie znaleźliśmy adresu. 

Odp. Cała dokumentacja związana z postępowaniem znajduje się na stronie 

internetowej Zamawiającego, tj. http://www.jmpflowersgp.pl/serwerownia-2/ 

33. Czy do kabla światłowodowego będzie wybudowana trasa między dwoma 

serwerowniami? 

Odp. Tak, będzie wybudowana trasa między dwoma serwerowniami, zgodnie z 

Załącznikiem A do SIWZ cz. II.  

34. W nawiązaniu do SIWZ Część I i część II proszę o udzielenie następującej odpowiedzi: 

Strona 9 pkt 10.2.5 
„Proponowany okres gwarancji (w miesiącach) obejmujący niezawodne i 
bezusterkowe funkcjonowanie wolne od wad materiałowych i wad wykonania. 
Wymagany minimalny okres trwania gwarancji: 12 miesięcy” 
 
W części  SIWZ Część II 
2 Specyfikacja techniczna: 
Punkt 1 Podłoga techniczna   
Gwarancja 2 lata 
Punkt 2 Zestaw szaf RACK.. 
                Gwarancja minimum 1 rok 
Punkt 3 System klimatyzacji precyzyjnej 
                Gwarancja 18 miesięcy 
Punkt 4 Urządzenia podtrzymywania zasilania (UPS) 
                Gwarancja 5 letnia gwarancja Profesjonalna: Przyjmowanie zgłoszeń przez 8 
godzin / 5 dni w tygodniu 
Punkt 5 Urządzenia ATS 
                Gwarancja 24 miesiące, świadczenie realizowane w serwisie dostawcy / 
producenta 
Punkt 6 Trakt światłowodowy 
                Gwarancja Minimum 2 lata , świadczona w miejscu instalacji 
 
Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania 
Punkt 1 Serwer wirtualizator 
                Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 2 Serwer Zarządzania  
                Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 3 System Pamięci Masowej SAN 
Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 4 Dodatkowa półka dyskowa do Systemu Pamięci Masowej SAN 
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                Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 5 Pamięć masowa DAS 
                Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 6 Przełącznik sieciowy dla sieci SAN w głównej serwerowni 
Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 7 Przełącznik sieciowy dla sieci LAN w głównej serwerowni  
                Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
Punkt 8 Przełącznik sieciowy dla sieci LAN w zapasowej serwerowni 
                Gwarancja 5 letnia gwarancja w trybie : … 
 
Dodatkowo w punkcie  12.10 jako 10 % kryterium oceny stanowi długość gwarancji. 
 
Pytanie: Proszę o sprecyzowanie którego elementu dotyczy długość gwarancji 
wskazana w punkcie 10.2.5 12.10 SIWZ I skoro w SIWZ cz.  II na poszczególne 
produkty gwarancja waha się od 1 roku (12 miesięcy) do 5 lat (60 miesięcy)  

Odp. Wymóg gwarancji minimum 12 miesięcy określony w punkcie 10.2.5 SIWZ cz. I 

dotyczy wszystkich elementów, dla których nie został określony minimalny okres 

gwarancji w SIWZ cz. II.  

Nadrzędne okresy gwarancji wyszczególnione zostały w SIWZ cz. II i są one 

obowiązujące przed zapisem w pkt. 10.2.5 SIWZ cz. I.   

35. Dot. SIWZ cz II, Punkt 4 Zakres usług inwestycyjnych: Wykonanie, dostawa, montaż, 

uruchomienie oraz przeprowadzenie testów przy udziale zamawiającego, szkolenie. 

Czy Zamawiający wymaga, aby na serwerach zostało zainstalowane i uruchomione 

oprogramowanie opisane w Części II?  

Odp. Odpowiedź na to pytanie została udzielona w niniejszym uzupełnieniu w punkcie 

10.  

36. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w obiekcie 

przeznaczonym na serwerownię w ww. postępowaniu.  

Odp. Budynek, w którym będzie znajdowała się serwerownia będzie dopiero 

budowany.  

 

Ponadto, Zamawiający uzupełnia zapis SIWZ zamieszczony w Część II - dostawa 

sprzętu serwerowego i oprogramowania pkt 1. Serwer wirtualizator w zakresie 

wymogu Procesor/y o zapis:  

Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwerów najnowszej generacji 

wyposażonych w procesory Intel Xeon XP(Skylake) z serii Silver lub Gold  

oraz zapis SIWZ zamieszczony w Część II - dostawa sprzętu serwerowego i 

oprogramowania pkt 2. Serwer zarządzania w zakresie wymogu Procesor/y o zapis:  

Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwera najnowszej generacji 

wyposażonego w procesory Intel Xeon XP(Skylake) z serii Bronze lub Silver. 


