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PN/4/1-2019               Katowice, dnia 14.10.2019 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy postępowania przetargowego na dostawę sprzętu IT i oprogramowania - postępowanie PN/4-2019 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.10.2019 r., nr 606921-N-2019. 
 

W związku z wniesionymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapytaniami, Zamawia-
jący udziela poniższych odpowiedzi.  
 

 
Pytanie 1: „Serwer plików – 1 sztuka – do tego punktu najbardziej pasuje jeden z popularnych NASów. Czy 
dopuścicie Państwo Zamawiający dopuści procesor 4-rdzeniowy 2.1GHz, pamięć 8GB, rozbudowę pamięci do 
4x16GB, gniazdo PCIe – 1 x PCIe 3.0 x4?” 
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że charakterystyka przedstawia opis wymagań minimalnych. 
Proponowany sprzęt posiada wyższe parametry, w związku z czym spełnia wymagania Zamawiającego. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści sprzęt bez gwarancji pozostawienia dysków u Zamawiającego w 
przypadku awarii?” 
Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 3: „Serwery: Procesor – nie ma już CPU z 30MB ciche. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie: 
Silver 4214 – 12Core, 2.2GHz, 16.5MB ciche, 85W?” 
Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza taki procesor. 
 
Pytanie 4: „Karta sieciowa – jaką funkcjonalność Zamawiający rozumie pod standardem 802.3ae? Czy 
chodzi o 10Gbps Etherent, do którego odnosi się tak naprawdę 802.3. Rozszerzenie 802.3ae nie jest opisywane 
w dokumentach.”  
Odpowiedź 4: Tak, IEEE 802.3ae czyli 10Gbps. 
 
Pytanie 5: „RAM – Czy moduły mogą być taktowane 2666MHz albo 2993 MHz zależnie od serwera?” 
Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że charakterystyka przedstawia opis wymagań minimalnych. 
Proponowany sprzęt posiada wyższe parametry, w związku z czym spełnia wymagania Zamawiającego. 
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zasilaczy 550W? Jeśli nie to 750W albo 1100W?” 
Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zasilaczy 550W i 750W, natomiast dopuszcza 
zasilacz 1100W biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania nr 1 i 5. 
 
Pytanie 7: „kontroler – Czy Zamawiający wykreśli zapisy RAID1 ADM i RAID10 ADM? Odnoszą się one 
wyłącznie do produktów marki HPE.” 
Odpowiedź 7: Zamawiający odstępuje od tych zapisów.  
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Pytanie 8: „Porty/złącza – czy serwer ma posiadać port Diplay Port lub HDMI lub VGA? Czy wszystkie 
jednocześnie?” 
Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że wystarczy jeden z portów. 
 
Pytanie 9: „Gwarancja – nie wszyscy producenci deklarują czas skutecznej naprawy. Możemy podciągnąć 
czas reakcji do 4 godzin, ale tyczy się to jedynie najpoważniejszych usterek. Jeśli serwer jest unieruchomiony, 
to wtedy technik pojawia się w 4 godziny i podejmuje próbę naprawy. Infolinia działa 24/7 – w dni robocze 
między 8 a 17 w j. polskim, w pozostałe dni i godziny w j. angielskim. Klient wymaga pn-pt 7-15, więc 
zgłaszając coś między 7 a 8 rano może wpaść na infolinię globalną w j. angielskim. Czy takie rozwiązanie 
zostanie dopuszczone przez Zamawiającego?” 
Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 10: „Oprogramowanie serwerowi. Przy każdej pozycji konieczne jest określenie, do jakiego serwera 
będzie przeznaczona – do nowego w ramach tego postępowania, czy innego, który Zamawiający już posiada. 
Jeśli do innego, to dodatkowe pytanie, czy z tym serwerem były zakupione licencje OEM? Od tego zależy 
wycena.” 
Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, że oprogramowanie będzie przeznaczone do nowych serwerów 
zakupionych w ramach niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 11: „Z początkiem listopada w wielu firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu serwerowego 
następuje zmiana kwartału finansowego. Czy jest możliwość skrócenia terminu ważności oferty?” 
Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, że termin  ten wynika z zapisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych i skrócenie nie jest możliwe. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że dokona 
rozstrzygnięcia postępowania w terminie bez zbędnej zwłoki, tak, aby w jak najszybszym możliwym 
terminie zawrzeć umowy z wybranymi wykonawcami. 
 

Ponadto warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ustalony do dnia 18.10.2019 r. do godziny 14.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzi-
nie 14.30. 

 
 
 
 Mirosław Sobczak                    Marcin Kozik 
   Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu
  


