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Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania serwerowego wraz z usługą wdrożenia” prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Zapytanie nr 1 
 
1. Zamawiający wymaga: 
„Oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM 
o pojemności sumarycznej minimum 1000GB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci 
zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania 
bateryjnego stanu pamięci)” 
Czy Zamawiający dopuści serwer, który obsługuje pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci 
RAM o pojemności sumarycznej minimum 192GB? Zamawiający wymaga możliwości instalacji bardzo 
dużej ilości pamięci nieulotnej, mimo, że nie wymaga dostarczenie serwera z taką pamięcią. 
  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w opisie przedmiotu zamówienia na następujący: 
„Oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM 
o pojemności sumarycznej minimum 100GB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci 
zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania 
bateryjnego stanu pamięci)” 
 
 
Zapytanie nr 2 
 
2. Zamawiający wymaga: 
"-2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy -2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera -1x USB 3.0 
wewnątrz serwera" 
Czy Zamawiający dopuści serwer podsiadający: 
2 porty USB 2.0 + 1 port USB 3.0 na froncie obudowy, 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera oraz 1x 
USB 3.0 wewnątrz serwera? 
 
Odpowiedź: 
Opisane wyposażenie serwera w porty przedstawione w poz. 1 pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia 
jest wymaganiem minimalnym. Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwera z większa liczbą portów 
USB niż określona w specyfikacji. 
 
 
Zapytanie nr 3 
 
3. Zamawiający wymaga: 
"-3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy 
serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fixtime)" 
Gwarancję NBD Fixtime stosuje tylko i wyłącznie producent Lenovo. Wnosimy o wykreślenie zapisu "z 
gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym" lub 
zmianę na "z gwarantowanym czasem reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę w następny dzień roboczy" 
 



Odpowiedź: 

Z uwagi na krytyczną rolę jaką pełnił będzie dla Zamawiającego serwer będący przedmiotem 

postępowania, Zamawiający wymaga usunięcia usterki serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym 

(NBD) od zgłoszenia tego zdarzenia serwisowi. W związku z powyższym Zamawiający w celu 

doprecyzowania oczekiwań dotyczących usługi serwisowej, zmienia opis przedmiotu zamówienia na 

następujący: 

 

"-3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite (w miejscu zainstalowania) z gwarantowanym 

czasem usunięcia usterki serwera i przywrócenia jego normalnego funkcjonowania najpóźniej w 

następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.” 
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