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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

               na dostawę urządzeń i programów komputerowych. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 13 i 14.10.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

„[Dotyczy: pkt. 6.1 SIWZ] Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył opłaconą polisę  

oraz potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, 

natomiast nie podał, na jakie kwoty powinny one opiewać. Czy Zamawiający wymaga,  

aby wysokość polisy oraz zdolność finansowa Wykonawcy była równa co najmniej wartości 

złożonej oferty? Jeśli nie, prosimy o podanie  minimalnych progów pieniężnych,  

aby jednoznacznie oszacować możliwość udziału w postępowaniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, zgodnie z pkt. 5.4 a) SIWZ oraz pkt. 6.1 b) SIWZ, wymaga by Wykonawca był 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie określa minimalnej wysokości ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 2: 

„[Dotyczy: Załącznik do SIWZ, Lp. 4] Rozszerzenie posiadanych licencji oprogramowania  

do wirtualizacji w wersji VMware vSphere 5 Standard z obsługą 1 procesora i rocznym 

podstawowym suportem. Czy Zamawiający wymaga, aby zostały dostarczone nowe licencje 

na oprogramowanie? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga dostawy 7 sztuk nowych licencji oprogramowania do wirtualizacji  

VMware w wersji VMware vSphere 5 standard z obsługą 1 procesora i rocznym 

podstawowym suportem.  

 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści brak podświetlanej klawiatury w specyfikowanym 

sprzęcie?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza brak podświetlanej klawiatury. 

 



 

Pytanie nr 4: 

„Czy dyski z poz. nr 27 przeznaczone są do pracy w macierzy QNAP. Czy mają się 

znajdować na liście zgodności w/w sprzętu?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dyski specyfikowane w poz. 27 Załącznika do SIWZ przeznaczone są do pracy w macierzy 

QNAP. Proponowane przez Wykonawcę urządzenie powinno znajdować się na liście 

zgodności dysków firmy QNAP dla specyfikowanego w poz. 25 i 26 Załącznika do SIWZ 

urządzenia, oraz posiadać parametry wyspecyfikowane w poz. 27 Załącznika do SIWZ. 

 
 

Pytanie nr 5: 

„(…) czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby urządzenie tj. macierz (załącznik do SIWZ, str. 23, 

poz. 25) było pozbawione: 

- 2 x e-SATA 

- kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne 

Urządzenia tj. Qnap TS-EC1679U-SAS-RP wyposażone są w tak dużą ilość dysków,  

że przycisk USB i złącza 2 x e-SATA zostały usunięte, ze względu na brak miejsca  

w obudowie.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
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