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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ 

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/06/09 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
206 000 € na: DOSTAWĘ SERWERÓW z podziałem na części: w zakresie części A – serwery 
4szt.; w zakresie części B – serwery 2szt. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  
 

1. Pytanie Wykonawcy: 

dotyczy części B – serwer typ 1 
 
Czy Zamawiający uzna za spełniający specyfikację serwer z zainstalowanymi 6 dyskami 450GB typu HotPlug 
SAS 3,5” 15krpm skonfigurowanymi jako RAID 10, umożliwiający instalację zamiennie 8 dysków w technologii 
HotPlug SAS 2,5” ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga takiego skonfigurowania serwera by w chwili instalacji dodatkowych dysków twardych nie 
było konieczności wymiany dostarczonych dysków. 
 

2. Pytanie Wykonawcy: 

Dotyczy załącznika nr 3 do umowy, §1 
 
Zamawiający zawarł w §1 zapis: 
„(…) a także – dla każdego zestawu – nośniki (dyskietki lub nośniki optyczne) z dostarczonym systemem 
operacyjnym oraz sterownikami i dodatkowym oprogramowaniem do wszystkich zainstalowanych urządzeń” 
Tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A i 2B) nie ma wymienionych żadnych systemów 
operacyjnych ani też parametrów, które by je określały. 
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemów operacyjnych. 
Jeżeli tak to prosimy o określenie, jakie mają to być systemy lub jaką funkcjonalnością powinny się 
charakteryzować. 
Jeżeli Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemów operacyjnych, prosimy o sprecyzowanie, jakie systemy 
zamierza zainstalować na serwerach (w celu dostarczenia odpowiednich sterowników). 
Prosimy również o określenie, co Zamawiający ma na myśli poprzez zwrot „dodatkowe oprogramowanie” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca musi dostarczyć sterowniki dla wszystkich wersji systemów operacyjnych z rodzin Windows 
2003/2008 oraz RedHat z rodzin określonych w RHEL5-QU1/RHEL4-QU6. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają 
zmianie. 

 
Z poważaniem 

              Sekretarz Komisji Przetargowej 

            Aneta Knapik 

 


