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Szczecin, dnia 31.10.2013r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego, serwera plików, systemu
zbierania logów oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb UMS nr sprawy POII-370/ZZP-3/51/13

Dnia 30 października 2013 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, - informacji zawartej w części
drugiej przetargu, strona 28, punkt informujący o:
ATRYBUT, PROCESOR i sposób określenia: Wydajny posiadający minimum dwa
rdzenie. Osiągający w testach PassMark CPU Mark – min 7400 pkt.
(http://www.cpubenchmark.net)
Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym minimalną ilość pkt 7400. Z
informacji uzyskanych od producentów wynika, iż urządzenie serwera plików o takiej
specyfikacji podanej w SIWZ zostało wydane na rynek Polski z procesorem, który
spełnia próg wartość osiągający w testach PassMark CPU Mark – min 6800 pkt.
Czy Zamawiający dopuszcza atrybut, procesor, Wydajny posiadający minimum dwa
rdzenie. Osiągający w testach PassMark CPU Mark – min 6800 pkt?
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących wskazanych punktów
SIWZ – Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia
Część II, serwer plików:
W związku z produkcją procesorów o tej samej nazwie, różniących się w opisie
modelu tylko numerem wersji, możliwe jest omyłkowe określenie wymaganej
wydajności procesora innego, niż fizycznie zainstalowany w specyfikowanym
urządzeniu.
Wobec pełnej zgodności specyfikacji jednego z dostępnych serwerów plików z
wymogami Zamawiającego z wyjątkiem wydajności procesora, zwracamy się z
zapytaniem, czy Zamawiający dopuści jako spełnienie wymagania – urządzenie o
wydajności procesora co najmniej 6800 punktów?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r.poz. 907) Zamawiający, w związku z prośbą o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza w Serwerze plików ( Rozdział XIV, część II –Serwer plików/
procesor) : Wydajny posiadający minimum dwa rdzenie osiągający w testach PassMark CPU
Mark – min. 6800 pkt. ( http://www.cpubenchmark.net ).
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie nr 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Jacek Cichocki
Z-ca Dyrektora UMS ds. Technicznych
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