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WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia
nieograniczonego
z

wyposażeniem

na:
i

dostawę

publicznego w trybie

serwerów

oprogramowaniem

na

typu

przetargu

blade

potrzeby

wraz

utrzymania

projektu ŚKUP (znak sprawy ZP/DSI/8/PS/24/17).

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

-

Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 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).

przekazuje

W

związku

z

powyższym,

Zamawiający

treść zapytań

wraz

z następującymi wyjaśnieniami i zmianami.
Pytanie nr 1 (dotyczy pkt 3.5 SI WZ).
„lnstalacja i wdrożenie przedmiotu zamówienia ma być wspierana technicznie przez
osobę lub osoby posiadające aktualne certyfikaty z zakresu instalacji i wdrażania
rozwiązań serwerowo-macierzowych, posiadające w szczególności:

E...]

-

Certyfikat uzyskany w ramach ścieżki yMware Certification: Cloud, na poziomie

Professional lub Expert albo w ramach ścieżki yMware Certification: Cloud Management
and Automation

na poziomie

Professional, Adyanced

Professional,

Implementation

Expert, lub Design Expert.
Czy Zamawiający uzna za równoważny certyfikat uzyskany w ramach ścieżki yMware
Certiflcation; Data Center yirtualization na poziomie Professional?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza certyfikaty w ramach ścieżki ymware Certification Data
Center yirtualization na poziomie Professional lub wyższym.
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Pytanie nr 2 (dotyczy konfiguracji obudowy blade C7000).
Jaki przełącznik jest zainstalowany w obudowie blade (c7000)?
Odpowiedź
W obudowie blade jest zainstalowany redundantny przełącznik: HP VC Flex Fabric-20/40
F8 Module.
Ponadto, Zamawiający informuje, że:
1) W obudowie blade zainstalowano następujące elementy:
Obudowa:
HP BIc 7000 CTO 3 IN LCD Piat Enciosure PN 681844-321

1 szt.

Serwery:
HPE BL46Oc G9 E5y4 10/20Gb FLB CTO PN 813198-321

8 szt.

Przełącznik:
HP VC Flex Fabric-20/40 F8 Module PN 691367-321

2 szt.

2) Przez pojęcie pojedynczej licencji na oprogramowanie wirtuahzacyjne Zamawiający
rozumie licencję obsługującą w pełni dwuprocesorowy serwer. Dwie licencje w
rozumieniu

Zamawiającego

mają

zatem

za

zadanie

obsłużyć

w

pełni

dwa

dwuprocesorowe serwery (łącznie 4 procesory).
3) Podanie raportu konfiguracji z oprogramowania do zarządzania nie jest możliwe ze
względów bezpieczeństwa systemu.
4) Okres gwarancji poprawnego działania jest przedmiotem umowy między Wykonawcą
a Zamawiającym, natomiast podpisanie stosownej umowy między Wykonawcą a
producentem sprzętu leży w gestii Wykonawcy i jest dobrowolne.

W

związku

z

powyższym

odpowiednim

zmianom

uległy

daty

wskazane

w pkt 10.8, 11.2 oraz 11.3 SIWZ:
Zamiast:
30.11.2017 r.
Powinno być:
01.12.2017 r.
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