
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące Przetargu na:  

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego  

dla Zespołu Sanatoryjno- Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. 
Uzdrowiskowej 51”. 

1. Dotyczy II Serwer z oprogramowaniem - 2 szt. 

Zamawiający wymaga: Minimum dwa procesory minimum dziesieciordzeniowe, osiągające (z zaoferowanym serwerem) 
minimum SPECint_rate2006 = 1080 punktów Wynik testu musi być publikowany na stronie spec.org. 

Testy takie jak SPECint_rate2006 są przestarzałe i blokują możliwość zaoferowania najnowszych generacji procesorów. 
Czy Zamawiający dopuści serwer których wynik w SPECint_rate2006 nie został opublikowany na stronie spec.org? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę na zapis minimum. 

2. Dotyczy II Serwer z oprogramowaniem - 2 szt. 

Zamawiający wymaga: Razem z serwerem należy dostarczyć komputer przenośny o parametrach: Win Pro, min. i5, 16GB 
RAM, SSD min. 500GB, waga max 3 kg, czas pracy na bateriach min. 4 godziny 

Czy Zamawiający wymaga po jednej sztuce do każdego z serwerów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Po jednej sztuce dla każdego z serwerów. 

3. Dotyczy IV UPS 

Zamawiający wymaga: Baterie bezobsługowe typu hot-swap. 

Czy Zamawiający dopuści UPS nie posiadający baterii bezobsługowych typu hot-swap? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

4. Dotyczy IV UPS 
Zamawiający wymaga: Wyświetlacz LCD wspomagający zarządzanie UPS'em z odczytem parametrów: elektrycznych 
wejścia/wyjścia, ampery, woltaż, zużycie prądu, wydajność, komunikatów o stanie pracy UPS. 

Czy Zamawiający dopuści UPS wyposażony w wyświetlacz wspomagający zarządzanie UPS'em z odczytaniem 
parametrów: elektrycznych wejścia/wyjścia, woltaż, komunikatów o stanie pracy UPS. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

5. Dotyczy V SWITCH - 2 szt 

Zamawiający wymaga: 
Porty: 48 porty Ethernet 10/100/1000, min. 4 porty lOGe SFP+, 4 porty 40Ge SFP+, 
Inne funkcje: Możliwość łączenia przełączników w stos (min. 2x40Gb, karta/kabel w zestawie). 

Czy Zamawiający dopuści przełącznik z wyposażonego w porty: 48 portów Ethernet 10/100/1000, 4 porty 10GB SFP+, 
bez kabla 2x40GB w zestawie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

6.  Dotyczy: Szczegółowy Opis Zamówienia, PAKIET 2. 



W wymaganiach dotyczących PAKIETU 2, w odróżnieniu od wymagań dotyczących PAKIETU 1, nie zostały 
wyszczególnione żadne usługi dotyczące sprzętu i oprogramowania dostarczanego w ramach tego pakietu. Natomiast we 
wzorze umowy jest sformułowanie, że Wykonawca ma zrealizować usługi „dostawy, montażu, uruchomienia, instalacji i 
konfiguracji” dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania i wyszczególniony jest także asortyment zawarty w PAKIECIE 
2. 

W związku z powyższym, prosimy o wyszczególnienie, jakie dokładnie usługi mają być wykonane przez Wykonawcę w 
odniesieniu do sprzętu i oprogramowania dostarczanego w PAKIECIE 2. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że 
Wykonawca nie ma wykonywać migracji danych ze stacji roboczych obecnie działających u Zamawiającego, które 
zostaną zastąpione nowym sprzętem. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga instalacji i aktualizacji do najnowszej wersji systemu operacyjnego 
Windows 10 Pro wraz konfiguracją sieciową i dodaniem do domeny. Zamawiający nie wymaga migracji danych. Zgodnie 
z SIWZ 

7. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach licencjonowania SPLA (Wariant 2), wymaga zaoferowania ilości licencji (4 
VM) dla produktu Windows Server Standard, które wystarczą na dwa razy mniejszą ilość maszyn wirtualnych (8 VM) niż 
Wariancie 1? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z SIWZ. 

8. Dotyczy §7 ust.7 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

                                         Czy Administrator wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Procesora  

z ograniczeniem do równowartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy Sprzedaży. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 


