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WYKONAWCY

dotyczy: zakup 2 szt. macierzy do DMZ oraz 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 dotycz^cych Specyfikacji Istotnych

Wamnkow 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 oryginalna):

Wi^kszosc dost§pnych na rynku bibliotek spelniajqcych przedstawione przez Zamawiajqcego
wymdganie dotyczqce maksymalnego rozmiaru w szafie (maksymalny rozmiar 3U dla bibl. typ I,
maksymalny rozmiar 5U dla bibl. typ II) posiada tzw. poldwkowe nap^dy LTO-7 (IBMLTO half-
height Ultrium 7), ktdre z kolei posiadajq wbudowany tylko 1 aktywny port FC.
W zwiqzku z powyzszym prosimy o odpowiedz na ponizsze pytania:

Pytanie 1. Czy Zamawiajqcy dopuszcza biblioteki tasmowe posiadajqce tylko 1 aktywny port FC
na nap^d?
Pytanie 2. Czy Zamawiajqcy dopuszcza biblioteki tasmowe przekraczajqce maksymalny rozmiar w
szafie wskazany w wymaganiach SIWZ?

Wyjasnienie (odpowiedz");

Ad.l. Ze wzgl^du na posiadan^ i pianowana infrastruktur?, Zamawiajqcy nie wyraza zgody

na nap?dy wyposazone w jeden aktywny port FC.
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Ad.2. Zamawiaj^cy dokonal juz zmiany SIWZ w zakresie tego wymagania, dopuszczaj^c

maksymaln^ wysokosc 5U. Zlozona oferta winna bye zgodna ze wszystkimi wymagamami SIWZ.

Zapytanie 2 (tresc oryginalna);

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod§ na zaoferowanie bibliotek tasmowych wyposazonych

w nap^dy z jednym portem FC 8Gb? Wifkszosc producentow w mniejszych bibliotekach oferuje

nap^dy z jednym portem FC.

Wviasnienie (odpowiedzl:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na dokonanie postulowanej zmiany.

Powyzsze wyjasnienia nie powodujq zmiany w tresci SIWZ ani ogloszenia o zamowieniu;

nie wymagajq rowniez przedhazenia terminu skladania ofert.
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