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dotyczy: zatnowienie nr 29/pn/2019 - asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu

do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych

Na podstawie art. 38 ust.2 w zw. z ust. la ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych, zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc wniosku o wyja^enie tresci SIWZ -
zapytan do SIWZ, jakie wplyn^ly w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie
zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal zlozony po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 38
ust.l pzp, mimo to Zamawiaj^cy podj^l decyzj? o udzieleniu odpowiedzi.

Zapytanie 1:

W opisie przedmiotu zamowienia Zamawiaj^cy umiescil nast^puj^cy zapis: „w ramach
zgloszonych problemdw Wykonawca dokona napraw urz^dzen i oprogramowania objftych asystq
techniczn^ dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware". Prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiaj^cy w ramach post^powania wymaga udzielenia wsparcia dla posiadanych urz^dzeh?
Prosimy o wyspecyfikowanie urz^dzeh wraz z nazwami modeli i konfiguracj^ jakie maj^ zostac
obj^te wsparciem?

Prosimy o informacje, czy wszystkie urz^dzenia o jakich mowa powyzej obj?te s^ wsparciem
producentow?

W przypadku, w ktorym urz^dzenia s^ obj^te wsparciem prosimy o informacj? jaki jest poziom

wsparcia dla poszczegolnych urz^dzeh.

Prosimy o wyspecyfikowanie do kiedy poszczegolne urz^dzenia s^ obj?te wsparciem?
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Odpowiedz;

Zakres obj?ty asyst^ technicznq. wynika z tabeli zawartej w pkt I foraiularza. opis przedmiotu
zamowienia. W zwi^zku z powyzszym sformuiowanie z pkt II lit. f formularza opis przedmiotu
zamowienia nalezy rozumiec jako odnosz^ce si? tylko i wyl^cznie do oprogramowania.

Zapytanie 2:

W punkcie dotycz^cym warsztatow Zamawiaj^cy wymaga aby w ramaeh warsztatow
administratorzy zapoznali si? z architekturq. i funkcjonalnosGi^ pami?ci masowej riiezb?dnej do
rozwi^zywania problemow. Prosirny o wyspecyfikowarue modelu paini?ci masowej jakiej majq.
dotyczyc warsztaty.

Odpowiedz;

Zamawiajqcy riie okresla modelu pami?ci masowej. Warsztaty majq dotyczyc rozwiqzan

rekomendowanych przez producenta.

Udzielone odpowiedzi nie stanowiq zmiany tresci SIWZ. Termin skladania i otwarcia ofert

pozostaje bez zmian. ,
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