Biała Podlaska, 20.06.2016 r.
DA.K.3221.15.2016
WYJAŚNIENIE
do zapytania ofertowego nr 12/2016 z dnia 16.06.2016 r. zamieszczonego na stronie
internetowej www.mops-bialapodlaska.pl/bip.php w zakresie zakupu wraz z dostawą serwera
oraz serwera NAS na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.
Zamawiający udziela wyjaśnienia na pytania zadane drogą mailową dn. 20.06.2016 r.
Treść niniejszego wyjaśnienia zamawiający zamieszcza na stronie internetowej celem
zapoznania się z informacjami w nim zawartymi przez potencjalnych Oferentów.
Pytanie 1
W treści projektu umowy oraz zaproszenia do złożenia oferty został zawarty zapis: „… wraz z
wstawieniem i uruchomieniem sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu
biurowym”. Czy w ramach wynagrodzenia oferent powinien zamontować w szafie
serwerowej - serwer, serwer NAS, zasilacze UPS oraz podłączyć je do sieci elektrycznej? Czy
dodatkowo oferent musi przeprowadzić konfigurację systemów operacyjny, sytemu backupu
itp. według instrukcji Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Przez określenie uruchomienie sprzętu zamawiający oczekuje: dostarczenie przez
Oferenta sprzętu do budynku MOPS, rozpakowanie i zamontowanie obu serwerów we
wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu w ustawionej tam szafie serwerowej,
podłączenie zasilaczy UPS i włączenie do sieci elektrycznej. Ponadto, oczekujemy
przeprowadzenia konfiguracji systemów: operacyjnego oraz backupu, wstępnego
przygotowania serwera NAS do tworzenia kopii zapasowych.
Pytanie 2
Zamawiający we wzorze umowy zawarł zapis:” Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na
własny koszt przedmiot umowy (…) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy” Pragniemy
zwrócić uwagę Zamawiającemu iż termin 7 dniowej dostawy jest niemożliwy do
zrealizowania. Biorąc pod uwagę wymaganą konfigurację serwera, serwer musi zostać
zamówiony na specjalne zamówienie u producenta serwerów. Czas realizacji takiego
zamówienia to od 21 -30 dni – niezależnie czy serwer będzie produkowany przez firmę Dell,
HP, Lenovo lub inną . Biorąc pod uwagę iż Zamawiający w paragrafie 5 treści umowy
przewiduje możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia po przekroczeniu
terminu 7 dniowego- taki warunek stawiałby w uprzywilejowanej sytuacji Zamawiającego
gdyż już przed podpisaniem umowy jasne byłoby iż termin 7 dniowy jest nierealny do
spełnienia. Dlatego wnosimy o zmianę terminu wykonania umowy na min. 21 dni.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający uwzględniając argumenty Oferenta zmienia termin wykonania umowy na
30 dni od dnia podpisania umowy.
Pytanie 3
W załączniku nr 1 do zapytania opis serwera Zamawiający zawarł zapis : Obudowa: Chassis
with up to 24, 2.5" Hard Drives do zabudowy w szafie Rack 19", plus wszystkie elementy

niezbędne do mocowania i wysuwania serwera do celów serwisowych, maksymalna
wysokość 4U” zaś w tym samym dokumencie: „Szyny montażowe: szyny statyczne”.
Prosimy o wyjaśnienie, jakie szyny mają zostać dostarczone wraz z serwerem? Czy szyny
wysuwane czy szyny statyczne?.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający uściśla zapisy wskazując, iż wymaga dostarczenia szyn wysuwanych.
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