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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 

Wyjaśnienie treści siwz 
 

DZP-2621-2/2013 
 

Zakup wraz z dostawą  oprogramowania i sprzętu komputerowego dla  Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich 

 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) do  Zamawiającego wpłynęły zapytania. 

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

Pytanie 1:  
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia/Pkt. 1 Komputer 

Widnieje tu zapis: Zewnętrzne porty (minimum): 

Z tyłu: 6 portów USB 2.0,1 złącze RJ-45, 1 port DVI (dopuszczalna przejściówka z HDMI), we/wy audio: 

Z przodu: 2 porty USB 3.0, porty audio/ 

Zapis n/t 2 portów USB 3.0 umieszczonych z przodu obudowy typu DFF wskazuje tylko na jednego producenta 

sprzętu – firmę DELL.  

Czy w związku z powyższym, w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji, zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę przedmiotowych zapisów siwz, poprzez modyfikację w/w w postaci (…) Z przodu: 2 porty USB 2.0 lub 

3.0, (…)?  

 

Odp. Informacja podana w pytaniu jest błędna. Inni producenci również oferują 2 porty USB 3.0 umieszczone z 

przodu obudowy SFF  (np. Fujitsu). 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzanie zmiany w tym punkcie. Porty USB 3.0 są niezbędne dla szybkiej 

transmisji danych z dysków przenośnych i są ważnym elementem wyposażenia stanowiska. 

 

 

Pytanie 2: 
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia/pkt. 5. Dysk twardy 

Widnieje tu zapis: pojemność 2 TB, Ciche 64 MB, prędkość obrotowa 8200, rozmiar 3,5 cala, typ: SATA dostawa 

dysków wraz z usługa instalacji i konfiguracji zasobów na klastrze ESX, Gwarancja: 12 miesięcy.  

W związku z powyższym, w celu umożliwienia właściwej wyceny w/w usługi i przeprowadzenia jej realizacji 

zgodnie ze sztuką, proszę o dodatkowe informacje: 

1) jaka jest aktualna wersja Vmware? 

2) jaka jest aktualna konfiguracja dla Vmware/konfiguracja klastra? 

3) jaka jest architektura sprzętowa dla Vmware/serwery, macierz, przełączniki FC? 

4) czy jest wdrozona i jaka jest polityka wykonywania kopii zapsawych maszyn i samego Vmware? 

Bo przed jakimikolwiek w/w czynności trzeba wykonać taką kopię.  

 

Odp. Ad 1)  vSphere 4.1 

          Ad 2 )  2 x ESXi 4.1 w klastrze, 1 x ESXi 4.1 poza klastrem 

          Ad 3)  3 serwery ESXi podłączone bezpośrednioi do macierzy SAS SUN 25xx 

          Ad 4)   Zamawiający wykona kopię zapasową we własnym zakresie 

 



 

Pytanie 3: 
Czy zamawiający dopuści monitor z plamką wielkości 0,294 mm ? 

 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na zmianę tego parametru, ponieważ jest on istotny dla użytkowników 

(długotrwała praca przy monitorze ustawionym w niewielkiej odległości). 

Rozstaw pikseli powinien być nie większy niż 0,264 mm 
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