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DOZ/JS/Z.P.19/2540/4/2016 
 

WYJASNIENIA nr. 3 DO ZAM.PUB. NR 19/2016 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwerów blade wraz z macierzą na 

potrzeby realizacji zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie 
wdrażania PO WER. 

CPV   48820000-2 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 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 19/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Pytanie 1.  

Czy Zamawiający dopuści zmianę „Specyfikacja-obudowa kasetowa Blade wraz z serwerem  

( serwerami) oraz macierz ( sztuk 1) pkt. 6 przełączniki sieciowe na: 
- minimum 6 portów LAN 1Gb Ethernet RJ45 

Odpowiedź 1. 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany. 

 

Pytanie 2. 
2. czy Zamawiający dopuści zmianę „Specyfikacja — obudowa kasetowa Blade wraz z serwerem 

(serwerami) oraz macierz (sztuk 1) pkt 8 Macierz na: 

 minimum 2 porty SFP minimum 8Gb na kontroler 

 minimum 4GB pamięci cache na kontroler bez możliwości rozbudowy 

 możliwość rozbudowy systemu macierzy do minimum 144 dysków 

Odpowiedź 2. 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany. 

 
Pytanie 3.  

Macierz: Minimum 4GB pamięci cache na kontroler z możliwością rozbudowy do minimum 6GB - czy 
Zamawiający uzna za równoważne, 100% więcej pamięci cache na kontroler (8GB), bez możliwości 

rozbudowy. 

Odpowiedź 3. 
Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytanie 4.  

Serwery: Kontroler pamięci masowej z możliwością tworzenia macierzy minimum RAID 1 - czy Zamawiający 

uzna za równoważny, moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe 
nośniki typu flash o pojemności 16GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 (mirror) pomiędzy 

nośnikami z poziomu BIOS serwera? 
Odpowiedź 4. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ zał. 2 szczegółowa specyfikacja dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

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  


