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WYKONAWCY

dotyczy: zakup 2 szt. macierzy dp DMZ or^ 2 szt. bibliotek tasmowych (15/pn/2017)

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.), przekazuj? tresc pytan dotyczqcych Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia (SIWZ), jakie wplyn?ly do Zamawiaj^cego w dniach 29 oraz 31 sierpnia

2017 r. poczt^ elektroniczn^ oraz udzielam wyjasnienia (odpowiedzi).

Zapvtanie 1 (tresc orvginalnal:

„Pytanie dotyczyy bibliotektasmowych:

Zamawiaj^cy wymaga biblioteki typ 1 o parametrach: wysokosc max. 3U i wyposazonych

w redundantne zasilacze, co w polaczeniu z nappdami LTO-7 PC wyposazonymi w dwa interfejsy

FC jednoznacznie wskazuje na wyl^cznie jednego producenta, ktorym jest Qraele z bibliotek^

SL150, CO jest nie zgodne z prawem zamowien publicznych. Wnosimy o zmian? wymaganej

wysokosci obudowy na max. 5U, co z jednej strony dppusci dp post^powania innych swiatowych

producentow takich jak HP, IBM,Dell,Quantum,Overland a z drugiej ulatwi serwisowanie, gdyz

b^dzie mozna zapferowac dwie identyczne biblioteki (typ 1 i typ 2), rozni^ce si? miedzy sob^

wyl^cznie ilosci^ dpstppnyeh slotow na tasmy".
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Zapvtanie 2 (tresc orvginalnat:

„Dotyczy: formularza opis przedmiotu zamowienia, pakiet II, punkt I Biblioteka tasmowa typ I,
pkt. 5 Wymiary.

Czy Zamawiajqcy, podobnie jak w przypadku biblioteki typu II, dopusci urzqdzenie o
maksymalnej wysokosci 5U? Dopuszczenie urz^dzenia o wysokosci maksymalnej 5U w zaden
sposob nie ma wplywu na mozliwosci flinkcjonalne, czy techniczne biblioteki, a tjrni samym
pozwoli na zaoferowanie tego samego modelu urz^dzenia w obu przypadkach, co z kolei ulatwi
ich u^kowanie w pozniejszym czasie"

Wviasnienie (odpowiedz);

Zamawiaj^cy wyraza zgod? na dokonanie postulowanej zmiany.

Tym samym pkt I Biblioteka tasmowa typ I, poz.5 otrzymuje brzmienie: „Maksymalna wysokosc

5U".

W zal^czeniu poprawiona str.l formularza ppis przedmiotu zamowienia pakiet II.

Dokonane niniejszym pismem zmiany SIWZ, nie powoduj^ zmiany tresci ogloszenia

o zamowieniu; nie wymagaj^ rowniez pfzedhizenia terminu skladania ofert.

Zmian dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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