Warszawa, dnia 15-10-2019
Zn.spr.: EI.270.20.2019

Informacja uzupełniająca do zamówienia
pn. „Dostawa i konfiguracja 2 serwerów oraz rozbudowa
macierzy IBM Storwize V5000”

Odpowiadając na pytania oferentów dotyczące zamówienia pn. „Dostawa i konfiguracja 2
serwerów oraz rozbudowa macierzy IBM Storwize V5000” informuję, jak poniżej:
1.

Czy Zamawiający dopuści serwer ze złączem DisplayPort zamiast VGA pod warunkiem dostarczenia
odpowiedniej przejściówki?
Nie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przejściówek pozwalających spełnić warunki
zamówienia. Wymagane są dwa porty VGA.

2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby w serwerze znajdowały się karty 16Gb Gen5 FC? Czy zamawiający
pragnie karty 32Gb Gen6 FC? (Pytanie dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia, Punkt 2 – Serwer – parametry minimalne, Karta rozszerzeń FC)
Oczkujemy dwóch kart po min.: 16Gb. Dobór kart powinien zapewniać prawidłowe działanie
Serwerów i macierzy IBM zgodnie z pozostałymi zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

3.

We wzorze umowy okres gwarancji określono na 60 miesięcy. W Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu
zamówienia, Punkt 2 – Serwer – parametry minimalne mowa jest o 36-miesięcznej gwarancji dla
serwera. Który okres jest obowiązujący?
Obowiązującym okresem jest okres 60 miesięcy.

4.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja na przedmiot rozszerzenia pokrywała się z gwarancją
macierzy, a w przeciwnym wypadku wymaga przedłużenia gwarancji macierzy do okresu
odpowiadającego 60 miesiącom od daty zrealizowania zamówienia?
Gwarancja określona w umowie tj.: 60 miesięcy dotyczy Serwerów.

5.

Czy Zamawiający ma możliwość zmiany terminu złożenia na dn. 21 października 2019r.?
Ze względu na wewnętrzne uwarunkowania nie przewidujemy zmiany terminu złożenia ofert.
Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie opis przedmiotu zamówienia – punkt Bezpieczeństwo
z treści:
- Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane

przez producenta serwera informujące

Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego,
modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z
innych projektów sprzętu.
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na treść:
- Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane

przez producenta serwera informujące

Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera; gwarantujące
Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z innych projektów sprzętu.
Z poważaniem,
Robert Jaśkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
/podpisano elektronicznie/
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