Plik do pobrania nr 8
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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 20.09.2013 r.
TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 1-2 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ INFORMACJA O DOKONANIU ZMIANY SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający informuje, że w dniach 12.09.2013
i 18.09.2013 r. wpłynęło niżej wymienione pytanie dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany SIWZ polegające na zmianie parametrów serwera:
Lp
2

Parametr lub
warunek
Płyta główna

3

Procesory

7
10
15

Minimalne wymagania
2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1
złącze o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8

1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86
osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności
SPECint_rate2006 min. 201 pkt; Zamawiający dopuszcza wynik
testu dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory.
Inne
napędy Rezygnacja z wymagania tej funkcjonalności
zintegrowane
Porty
2. 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1
wewnętrzny;
Dokumentacja,
§ Rezygnacja z warunków określonych w punktach 1.1. i 1.2.
inne
§ Zmodyfikowanie treści pkt 4:
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie
obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu
numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji
sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych,
procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej,
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zmienił treść SIWZ w zakresie określonym w pytaniu
i ponadto w Tabeli nr 2 , wiersz 3, pkt 1 wprowadził uzupełnienie wymagania w brzmieniu:
” Zamawiający dopuszcza wynik testu SPECint_rate2006 dla serwera wyposażonego
w 2 oferowane procesory o wartości nie niższej niż 392 pkt. „
Pytanie nr 2 - Dotyczy wymagań określonych dla routera - Tabela nr 1 pkt 15
Czy Zamawiający dopuszcza wydajność proponowanego rozwiązania nie mniejszą niż
800 000 pps z wyłączonymi usługami?
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2
Tak, Zamawiający dopuszcza wydajność określoną w pytaniu nr 2 i zmienił w tym zakresie
treść SIWZ.
Zamawiający informuje, że zmiana SIWZ nr 1 zawiera szerszy katalog zmian niż wskazano
powyżej. Dokonana zmiana treści SIWZ wynika z zadanych powyżej pytań oraz informacji w
trybie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która wpłynęła do Zamawiającego
w dniu 18.09.2013 r.
Działając zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia ewentualnych do dnia tj.
do 30.09.2013 r. godz. 11:00. Wskutek tego otwarcie ofert nastąpi 30. 09.2013 r. godz. 11:15.
Zamawiający zamieści również w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wskazujące zmianę w powyższym zakresie.
Powyższe wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wykonawców.
Zamawiający udostępnia na stronie http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 - pod nazwą
postępowania zmianę SIWZ nr 1, jednolity tekst SIWZ uwzględniający zmianę SIWZ nr 1,
załączniki nr 3-7 do SIWZ uwzględniające zmianę SIWZ nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
Termin składania ofert ulega zmianie: 30.09.2013 r. godzina 11:00.
Gdynia, dnia 20.09.2013 r.
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