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Bielsko-Biała, dnia 2017.06.29 

R78.1.5.2017 

 

       Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: 

Dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem, ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania dotyczące przygotowania stacji roboczych oraz ilość 

sprzętu, która wymaga konfiguracji? 

Odpowiedź: 

W specyfikacji nie istnieje żaden zapis o konfigurowaniu stacji roboczych, należy uruchomić 

i skonfigurować serwery wraz podsystemem dyskowym oraz oprogramowaniem wg. Specyfikacji. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający może doprecyzować, jaki system kopii zapasowej należy wdrożyć? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada system kopii zapasowych Veritas BackupExec 16 i należy go przenieść na nowe 

serwery. 

 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający może udostępnić dokumenty niezbędne do złożenia oferty w formie edytowalnej? 

Odpowiedź: 

Tak, dokumenty przesyłane drogą elektroniczną do zainteresowanych stron. W załączeniu przesyłamy 

SIWZ w wersji edytowalnej. 

 

http://www.wiss.com.pl/
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Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wyspecyfikowanego w dokumentacji przetargowej 

z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego i czy będzie w związku z tym wymagał dołączenia do oferty 

stosownego oświadczenia producenta/dystrybutora o pochodzeniu sprzętu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia tego dokumentu do oferty. Natomiast przed podpisaniem 

umowy Zamawiający zweryfikuję czy sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji w Polsce. 

 

Pytanie 5. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot umowy od 24 do 60 miesięcy. Aby 

zaoferować gwarancje dla Zamawiającego  np. gwarancję na okres 36 miesięcy na system klimatyzacji 

i ją na ten okres utrzymać  konieczne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów gwarancyjnych oraz 

wymiana materiałów eksploatacyjnych. Czy Wykonawca na wybrany okres udzielenia gwarancji ma w 

swojej ofercie uwzględnić koszty przeglądów i materiałów eksploatacyjnych  czy Zamawiający będzie 

je wykonywał we własnym zakresie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby oferta była kompleksowa i zawierała wszystkie koszty użytkowania sprzętu 

w tym. m.in. przeglądy okresowe, jeśli są wymagane w gwarancji. 

 

Pytanie 6. 

Mam kilka pytań do zamówienia dla postępowania o nr. R78.1.5.2017 

A mianowicie mam zapytanie do punktu 2.6 z tabelki.  

Potrzebuję znać model i generację sprzętu do jakiego ma trafić poszczególny PN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał w specyfikacji part numer sprzętu HP. 

 

Pytanie 7. 

O listwy zasilające PDU – ile maja mieć gniazd/wtyczek 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagana aby liczba gniazd w listwach PDU wynosiła: 20xc13, 4xc19 
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Pytanie 8. 

Pytanie o klimatyzatory – czy chodzi o komplet: sterownik, jednostka zewnętrzna (wymiennik), 

jednostka wewnętrzna. 

Dodatkowe pytanie o montaż, czy jest przygotowane miejsce do montażu/przyłączenia, jaki mniej 

więcej zakres prac ma być wykonany w celu przyłączenia klimatyzatora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w specyfikacji podał, iż należy dostarczyć 2 komplety. 

Klimatyzatory maja być podłączone do przygotowanej rozdzielni prądowej w obrębie serwerowni, 

wymienniki należy we własnym zakresie umieścić na dach 3 kondygnacyjnego budynku. Należy 

wykonać przewierty przez dach betonowy pomieszczenia serwerowni. Wysokość pomieszczenia 

serwerowni to ok. 3,5m. 

 

Pytanie 9. 

Poprzednie pytanie o marki i numery seryjne urządzeń (nie chodzi mi o dyski ani kości pamięci, ale 

o macierze). 

Odpowiedź: 

Zamawiający w specyfikacji podał informacje o wymaganych podzespołach. 

  

Pytanie 10. 

W związku z tym, że Lenovo blokuje dostęp do cen projektowych tylko dla jednego partnera (przez co 

niemożliwe staje się składanie konkurencyjnej oferty opartej na sprzęcie Lenovo), proszę  

o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych innych 

producentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych innych producentów. 

 

Pytanie 11. 

Czy w ofercie ma być przewidziany oryginalny By-Pass dla UPS Eaton 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 

o mocy 20 KVA? 

Odpowiedź: 

W ofercie ma być przewidziany oryginalny By-Pass dla UPS Eaton 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 o mocy 

20 KVA. 
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Pytanie 12. 

Czy instalacja przyłączeniowa w serwerowni dla UPS Eaton 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 o mocy 20 

KVA będzie przygotowana zgodnie z DTR UPS i wymaganiami producenta? Czy możemy założyć że do 

przyłączenia będą potrzebne tylko odpowiednie kable przyłączeniowe, a rozdzielnie UPS będą już 

wyposażone w wymagane zabezpieczenia prądowe? 

Odpowiedź: 

Instalacja przyłączeniowa w serwerowni będzie przygotowana zgodnie z DTR UPS`ów i wymaganiami 

producenta, a rozdzielnie prądowe będą wyposażone w wymagane zabezpieczenia prądowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl 
2. a/a 

http://www.wiss.com.pl/

