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Numer sprawy WO-ZP.2311.6.2017 Rzeszów, 29.06.2017 

  

 

  Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

W Y J A Ś N I E N I A 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na dostawę 

serwerów i oprogramowania 

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ), Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów i oprogramowania. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1: 

 

W dokumencie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby 

Oprogramowanie producenta serwera wspomagało instalację wspieranych systemów operacyjnych, 

umożliwiało diagnostykę serwera, przesyłało komunikaty o błędach lub uszkodzeniach poprzez pocztę 

elektroniczną, a także umożliwiało aktualizację sterowników i bios -u serwera. Czy Zamawiający 

dopuści urządzenie z oprogramowaniem, które nie umożliwia instalacji systemów operacyjnych i 

aktualizacji sterowników oraz BIOS ? Wymóg ten może wskazywać na jednego, wybranego 

producenta sprzętu. 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymogi sformułowane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 2: 

 

W dokumencie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga dostawy 

sieciowego systemu operacyjnego w ilości 4 szt. (po 16 licencji). Czy Wykonawca może rozumieć,  

że Zamawiający wymaga dostawy łącznie 64 szt. Licencji ? 
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WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymogi sformułowane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

 

Zgodnie z wymogami licencjonowania WindowsServer 2016 (na rdzenie procesora) Zamawiający 

wymaga dostarczenia licencji na 64 rdzenie procesora. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 3: 

 

W dokumencie SIWZ Zamawiający określił maksymalny czas dostawy na 21 dni, określając 

jednocześnie jedno z kryterium oceniania jako termin realizacji zamówienia z wagą 10% dla terminu 

max. 14 dni. Ze względu na spersonalizowaną specyfikację urządzeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o wydłużenie określonych terminów odpowiednio do 28 dni oraz 21 dni. 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 4: 

 

Pytanie dotyczy oprogramowania, a dokładniej systemu operacyjnego WinSrv2016. Jest przez 

Państwa podana ilość licencji w/w systemu, ale nie ma nic na temat ilości potrzebnych licencji CAL. 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymogi sformułowane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji CAL. 
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