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Do wszystkich potencjalnych wykonawców

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa SDrzetu
informatycznego realizowanym w ramach projektu "Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie
Powiatowym w Wadowicach"

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na
zadane zapytania

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania potencjalnych wykonawców skierowane za
pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, uprzejmie
wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1.
W zapisie minimalnych wymagań Zamawiający wymaga, aby istniał: "minimum 1 port USB do
zarządzania serwerem"
W celu zwiększenia konkurencyjności, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o wykreślenie tego zapisu. Zamawiający wymaga bowiem innego, dedykowanego
interfejsu (1 Gigabit Ethernet RJ-45), a więc wymóg dodatkowego portu zarządzającego USB jest
bezpodstawny i skutecznie ogranicza zasady konkurencyjności zapisane w ustawie Pzp.

Odpowiedź 1.
Zamawiający usuwa zapis.

Pytanie 2.
W zapisie minimalnych wymagań Zamawiający wymaga, aby istniała:
"Możliwość instalacji dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposaionego w
nośniki typu flash o pojemności min. 16GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji
pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości
wnęk na dyski twarde." Czy w celu zwiększenia konkurencyjności, przy zachowaniu wymaganej
funkcjonalności, Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w nośniki SSO SATA 2.5" jako
alternatywy dla nośników flash?

Odpowiedź 2.
Zamawiający uzna nośniki 550 SATA 2,5" dla hypervisora wirtualizacyjnego jako rozwiązanie
równoważne, przy zachowaniu pozostałych minimalnych wymagań.

Pytanie 3.
W zapisie minimalnych wymagań Zamawiający wymaga: "Obudowa wyposażona w kartę umożliwiającą
dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz
monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej przy



użyciu protokołów BLEf WIFI"
W celu zwiększenia konkurencyjności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego zapisu, gdyż
zapis ten kieruje na jednego producenta (DELL), co skutecznie ogranicza zasady konkurencyjności
zapisane w ustawie Pzp.

Odpowiedź 3.
Parametr nie jest parametrem wymaganym tylko pożądanym. Umożliwia więc złożenie oferty w oparciu
o rozwiązanie nie spełniające wskazanego oczekiwania Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje
zapisy oez.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi nowy OPZ po zmianie.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią inteąralną
cześćspecyfikacji warunków zamówienia.


