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           Tczew, 09.05.2022 r. 

BZP.271.3.7.2022.3 

 

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawę serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu 

grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego 

postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego 

odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin realizacji zamówienia do 90 dni roboczych? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w przypadku, gdy dostawa będzie się przedłużała, a Wykonawca dostarczy oświadczenie 

producenta lub dystrybutora o braku oferowanego sprzętu, Zamawiający odstąpi od naliczania 

odsetek? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający jest obowiązany do naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 7 

Projektowanych postanowień umownych. Natomiast dopuszczalna jest możliwość zmiany 

umowy w sytuacjach ściśle określonych w § 10 Projektowanych postanowień umownych. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na 3 faktury częściowe w wysokości co najmniej 25% wartości 

przedmiotu umowy każda plus faktura końcowa? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia sposobu płatności za przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności na 21 dni kalendarzowych? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia terminu płatności za przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

Obudowa rack 19” ATX, 4U – czy Zamawiający dopuści obudowę z jednym wentylatorem 

120mm z przodu? 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia wymagań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 6 

Listwy elektryczne 1U – czy Zamawiający dopuści listwy z gwarancją producenta 24 

miesiące? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia wymagań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 7 

Switche światłowodowe, minimum 12 portów światłowodowych 10 Gb/s – Zamawiający nie 

wskazał jakiego typu mają być dostarczone wkładki. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie precyzuje typu wkładek – zgodnie 

z istniejącym zapisem dostarczone wkładki muszą być kompatybilne. 

 

Pytanie nr 8 

Serwer – czy Zamawiający dopuści serwer, w którym znamionowa moc termiczna (TDP) 

wynosi MAX 105W? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia wymagań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 9 

Serwer – czy Zamawiający dopuści serwer z pamięciami RAM objętymi gwarancją producenta 

serwera na okres 36 miesięcy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia wymagań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10 

Serwer – w opisie serwera widnieje karta sieciowa „Dual Port 10 GbE BaseT (SPF+)”. Prosimy 

o wskazanie w jakie porty 10G ma być wyposażony serwer, tj. ile ma być portów BaseT, a ile 

SPF+? 

 

Odpowiedź 

Serwer ma być wyposażony w kartę z min. 2 porty 10 GB w technologii okablowania BaseT 

lub z min. 2 porty 10 GbE na wkładkę SPF+. 

 

Pytanie nr 11 

Serwer – prosimy o weryfikację czy przy opisie kontrolera RAID nie doszło do omyłki pisarskiej 

w ppkt. „Liczba obsługiwanych urządzeń pamięci masowej MIN: 200”. Standardowo kontrolery 

wbudowane w serwer obsługują mniejszą liczbę urządzeń masowych gdyż wielkość serwera 

(wymagane 2U) nie pozwala na montaż takiej ilości urządzeń masowych. 
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Odpowiedź 

Zamawiający w punkcie 11 – „Serwer – 4 szt.” tabeli Opis przedmiotu zamówienia wykreśla 

w pozycji  „kontroler RAID” zdanie o treści „Liczba obsługiwanych urządzeń pamięci masowej: 

MIN 200”. 

 

 

UWAGA: 

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert wyznaczone na dzień 

20.05.2022 r. nie ulegają zmianie. 

 

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 
 

z up. Prezydenta Miasta 

Adam Burczyk 
 

Zastępca Prezydenta 

 


