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WYJAŚNIENIE NR. 1  

 
 

Dot.: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę nowych serwerów blade wraz z macierzą na 
potrzeby realizacji zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

zamówienia publicznego nr 16/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
 

Pytanie 1.  
Treść SIWZ: Macierz. Minimum 2 kontrolery macierzy, obsługa iSCSI 1Gb/10Gb.  

Ile portów iSCSI na kontroler powinna zawierać macierz? 
Odpowiedź 1 :  

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr.3 do SIWZ, punkt 8. Zamawiający wymaga aby 

macierz miała „Minimum 2 porty SFP+ minimum 10Gb Ethernet na kontroler” oraz „minimum 1 port Ethernet 
RJ45 do zarządzania”. 

 
Pytanie 2: 

Treść SIWZ: Wszystkie licencje wymagane do pełnego funkcjonowania sprzętu( bezterminowe).  

Jakie pełne funkcjonalności funkcjonalności Klient ma na myśli? 
Odpowiedź 2 :  

W załączniku nr.3 do SIWZ w punkcie 10. Zamawiający miał na myśli funkcjonalności które fizycznie istnieją 
w oferowanym sprzęcie, ale do ich używania wymagane są dodatkowe licencje, np. do odblokowania portów 

fizycznie obecnych jednak aktywnych dopiero po wykupieniu licencji, lub np. Licencji na oprogramowanie 

potrzebne do zdalnego zarządzania urządzeniem. 
 

Pytanie 3: 
Treść SIWZ: 2 przewody SFP o długości 5m do połączenia obudowy z infrastrukturą teleinformatyczną 

zamawiającego wraz z media konwerterami (jeśli wymagane). 2 przewody SFP o długości 1 m, pozwalając na 

połączenie macierzy oraz obudowy kasetowej wraz z media konwerterami (jeśli wymagane). 
Jaką „infrastrukturę teleinformatyczną zamawiającego" mamy na myśli? Jakie urządzenia (modele) będą miały 

być spięte przewodami/kablami SFP o długości 5m. 
Odpowiedź 3: 

Urządzenia będące w posiadaniu zamawiającego to Switche D-Link model DSG1510-52. 
 

 

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  
w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy Pzp. Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia 

i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 16/2017.  

 


