
 

 

Wrocław, dnia 13.12.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2410.18.2018.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym oraz przełączników typu 
SAN wraz ze wsparciem technicznym. 

 
INFORMACJA NR 5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: W odpowiedzi na Pytanie 20 z dnia 11.12.2018 r.: 

„Pytanie 20: Czy Zamawiający w opisie dodatkowe cechy i funkcje macierzy podlegające punktacji 
w wymaganiu nr 7 o treści „Dostawa półek dyskowych wysokiej gęstości, co najmniej 24 dyski na 
2U wysokości, pojedyncza półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 12 Gb” wymaga 
możliwości instalacji takich półek ale ich nie oczekuje w oferowanej konfiguracji? Czy może 
Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych półek, jeśli tak to ilu aby otrzymać punkty? 
Odpowiedź 20: Zgodnie z zapisem w Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2 ppkt 7.2 pn.: 
Rozmiar obudowy, Zamawiający przyzna punkty za dostawę półek dyskowych wysokiej gęstości, tj. 
co najmniej 24 dyski na 2U wysokości, pojedyncza półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 
12 Gb." Zapis dotyczy wszystkich półek składających się na całe urządzenie”, 

Zamawiający wyjaśnia, że przyzna punkty za „dostawę półek dyskowych wysokiej gęstości, tj. co 
najmniej 24 dyski na 2U wysokości, pojedyncza półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 12 
Gb”. Zwracamy uwagę, że Zamawiający używa liczby mnogiej przy określeniu ilości półek. Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna punkty za dostawę macierzy wraz z jedną półką dyskową 
w części obsadzoną dyskami. Tym samym Zamawiający nie wymaga dostawy dwóch półek 
dyskowych by otrzymać punkty. 

Odpowiedź 1: Jeśli Zapytujący zaoferuje dostawę pojedynczej półki dyskowej, to również - 
zgodnie z zapisem w Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2 ppkt 7.2 pn.: Rozmiar obudowy - 
spełni ten wymóg. 

 
 

mgr Beata Obuchowska 
Przewodnicząca Komisji przetargowej 


