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Katowice, dnia 06.12.2016 r.
WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
na
dostawę
serwerów
typu
blade
wraz
z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania
projektu ŚKUP (znak sprawy ZP/DSI/3/PS/34/16).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jako
Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ). W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z
następującymi wyjaśnieniami i modyfikacjami:
Pytanie 1
Załącznik nr 9 – Umowa: „Wszystkie pozycje urządzeń oraz oprogramowania wraz z
kluczami aktywacyjnymi i nośnikami oraz wszelkie niezbędne elementy wyposażenia i
akcesoria, służące do korzystania ze sprzętu komputerowego wraz z instrukcjami,
oprogramowaniem serwisowym, itp. Stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć kompletne, oraz gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawo do korzystania
z oprogramowania zgodnie z polskim prawem.”.
Co Zamawiający rozumie poprzez zapis „oprogramowanie serwisowe”?.
ODPOWIEDŹ: Pod pojęciem „oprogramowanie serwisowe” Zamawiający rozumie
oprogramowanie zawierające sterowniki oraz oprogramowanie do diagnostyki i
zarządzania, dostarczane w komplecie z danym urządzeniem.
Pytanie 2
Załącznik nr 9 – Umowa: „Konfiguracja systemu kopii bezpieczeństwa w tym
wdrożenie polityk retencji danych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego”.
Jakiego systemu kopii bezpieczeństwa dotyczy powyższa konfiguracja?.
ODPOWIEDŹ: Powyższa konfiguracja dotyczy systemu bezpieczeństwa Symantec
NetBackup ver. 7.6.
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Pytanie 3
Załącznik nr 2 – Arkusz parametrów i cech techniczno-użytkowych:
Pozycja SIWZ 3.1.5 Macierz dyskowa-1szt.: Macierz musi posiadać funkcjonalności min
Thin Provisioning, Tiering.”.
Czy funkcjonalność Tiering powinna być możliwa do wykorzystania w momencie
dostarczenia sprzętu czy należy zapewnić możliwość jej uruchomienia w przyszłości (np.
poprzez dostarczenie odpowiedniej licencji)?.
ODPOWIEDŹ: Z uwagi na specyfikę zamawianego środowiska Zamawiający wymaga,
aby funkcjonalność Tiering była zapewniona poprzez dostarczenie odpowiednich licencji.

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
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