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Warszawa, dn. 13 kwietnia 2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Zakup serwerów typu blade oraz rozbudowa macierzy dyskowych” (znak
sprawy: BOU-IV.272.4.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Dotyczy: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Szczegółowa specyfikacja techniczna
zamówienia, Część I zamówienia, Obudowa serwerów kasetowych typu blade pkt. 18c.
Zamawiający w ww. punkcie specyfikuje dodatkowe akcesoria przyłączeniowe:
„18. Dodatkowo zamawiający wymaga dołączenia wszelkich niezbędnych akcesoriów
przyłączeniowych:
…
c) przewodów SFP+ DAC (lub wkładek SFP+ SR) w ilości umożliwiającej połączenie
wszystkich wymaganych zewnętrznych (w zaoferowanych urządzeniach) portów 10Gb/s o
długości co najmniej 3m każdy, kompatybilnych z przełącznikami sieciowymi HP 5920 oraz Cisco
4500-X posiadanymi przez zamawiającego.”
Proszę o potwierdzenie czy w przypadku zastosowania wkładek SFP+ SR zamiast przewodów DAC
Zamawiający wymaga aby dostarczone zostały również wkładki kompatybilne z przełącznikami
sieciowymi HP 5920 oraz Cisco 4500-X posiadanymi przez Zamawiającego?
Proszę o doprecyzowanie ilości wkładek do poszczególnych przełączników tj. ilości wkładek do
przełącznika/ów HP5920 oraz ilości wkładek do przełącznika/ów Cisco 4500-X.
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Odpowiedź:
W przypadku dostarczenia wkładek SFP+ SR Zamawiający wymaga wkładek w ilości
odpowiadającej liczbie wszystkich wymaganych zewnętrznych portów 10Gb/s (dostępnych na
zewnątrz obudowy serwerów kasetowych, tj. co najmniej 16 portów Ethernet 10Gb/s zgodnie z
wymaganiami SIWZ). Zamawiający nie wymaga w takim przypadku dostarczenia wkładek do
przełącznika/ów HP 5920 oraz Cisco 4500-X.

Pytanie 2:
Dotyczy: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Projekt Umowy, § 1 Przedmiot umowy,
ust.2.1 oraz 2.2
Zamawiający w Projekcie Umowy wymaga aby dokumentacja dla dostarczanych urządzeń była w
języku polskim. Jednakże specyfikowane w SIWZ urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi i
dokumentacja oraz instrukcje użytkownika dla tych urządzeń dostępne są w języku angielskim.
Ze względu na obszerność takiej dokumentacji zwracam się z pytaniem czy Zamawiający
zaakceptuje dokumentację do dostarczanych urządzeń w języku angielskim
Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje dokumentację do dostarczanych urządzeń w języku angielskim jako
zgodną z zapisami SIWZ.
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