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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 13/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę  serwerów do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie nr 1 

Zgodnie z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanymi na stronie internetowej: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego w 

obecnej sytuacji epidemii Urząd zaleca aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 

występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert.  

„Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe 

jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego 

trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych 

przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed 

upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 

sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża 

odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na 

dostosowanie się do nowej sytuacji.” Czy zatem Zamawiający dopuści składanie ofert w formie 

elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowanych i złożonych 

np. za pośrednictwem ePUAP? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ze względów technicznych nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
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Pytanie nr 2  

Załącznik nr 2 do SIWZ, Serwer A1, A2 oraz B – Zarządzanie  

Czy zamawiający uzna za równoważne do wymogu "Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać 

wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja 

MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii 

kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbir/s oferowanych przez producenta serwera)" zaoferowanie 

rozwiązania umożliwiającego instalację kart CNA z funkcją Network Partitioning (NPAR)? Funkcja ta 

pozwala administratorom na tworzenie i wirtualizację portów, umożliwiając podział fizycznego portu do 

4 wirtualnych. Porty te widoczne są z poziomu systemu operacyjnego jako niezależne fizyczne porty. 

Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne tworzenie połączeń w ramach fizycznego linku bez 

dodatkowych kosztów, jednocześnie nie tracąc możliwości użycia mechanizmów takich jak IEE 

802.1Q VLAN. Zwracamy uwagę, że w konfiguracji wymaganej przez Zamawiającego nie występują 

karty 10 GBit oraz FC. 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Pytanie nr 3 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Serwer A1, A2 oraz B – Zarządzanie  

Czy Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie serwera z kartą zarządzająca wykorzystującą 

pamięć zabudowaną wewnątrz serwera? Obecnie stosowane karty zarządzające nie są odrębnymi 

modułami instalowanymi w złączach płyty głównej lecz stanowią zbiór okładów elektronicznych 

usytuowanych na płycie głównej serwera, więc i tak nie posiadają osobnego złącza i modułu pamięci – 

korzystają z pamięci dostępnej z poziomu płyty głównej serwera. 

 

Odpowiedź:  

Nie.  

 

Pytanie nr 4 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Serwer B – Porty  

Zamawiający wymaga serwera z 6 portami USB w tym min. 2 porty USB 3.1 a przodu oraz 2 porty 

USB 3.1 z tyłu serwera. Biorąc pod uwagę, że porty USB w serwerze są wykorzystywane w zasadzie 

w sporadycznych przypadkach – format tych portów wydaje się być kwestia drugorzędną. Dodatkowo 

porty USB 3.1 są stosowane głównie w urządzeniach konsumenckich. Czy Zamawiający dopuści 

serwer z 6 portami USB w formacie 3.0 oraz 2.0? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści serwera B z 6 portami USB w formacie 3.0 oraz 2.0.  

 

Pytanie nr 5 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Serwer B – Zasilanie 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z zasilaczami o mocy nominalnej maks. 500W z 

zaimplementowanymi mechanizmami producenta ograniczającymi faktyczny pobór mocy do 

maksymalnej wartości 460W? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści serwera B z zasilaczami, o których mowa w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie nr 6 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Szafa serwerowa 42U 

Z uwagi na fakt, że obecnie produkowane serwery wymagają zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji 

powietrza prosimy o dopuszczenie szafy z drzwiami przednimi perforowanymi, a nie szklanymi.  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy 42U o poniższych parametrach? 

Wymiary szafy 

- Wymiary minimalne: 

Szerokość wewnętrzna: 800 mm 

Głębokość: 1000 mm 

Wysokość: 42U 

- Szafa ustawiona na cokole o h >= 100 mm 

Konstrukcja szafy 

- Skręcana konstrukcja, wykonana z blachy stalowej, malowana 

farbą proszkową. 

- Belki nośne, ceowniki – alucynk. 

- Możliwość otwarcia drzwi o 180° 

- przód: drzwi perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem 

trzypunktowym 

- Zdejmowalne ściany boczne zamykane na zamek 

jednopunktowy. 

- Drzwi tylne: perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem 

trzypunktowym 

Sposób wentylacji szafy  
Sposób wentylacji: aktywny, panel wentylacyjny umieszczony w 

płycie górnej szafy, wyposażony w 4 wiatraki z termostatem 

Wyposażenie 
- Cztery, regulowane stopki 

- Komplet linek uziemiających. 
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- Dołączone dwie półki perforowane na dodatkowe wyposażenie 

wraz elementami montażowymi. 

- Listwa zasilająca (min 6 gniazd zasilających 3500W, zasilanie AC 

230V, mocowanie w szafie rackowej, wysokość 1U) 

Gwarancja  Gwarancja minimum 36 miesięczna 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania szafy 42U o parametrach, o których mowa w pytaniu. 

 

Pytanie nr 7 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Zasilacz awaryjny UPS 

Czy Zamawiający wymagając dostarczenia oprogramowania do zarządzania, gwarantujące poprawne 

wyłączenie serwera wymaga możliwości zarządzania poprzez sieć LAN z możliwością konfiguracji 

parametrów z dowolnej stacji? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania oprogramowanie do zarządzania, 

gwarantujące poprawne wyłączenie serwera przez możliwość zarządzania poprzez sieć LAN  

z możliwością konfiguracji parametrów z dowolnej stacji. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac ma zapewnić Wykonawca w ramach spełnienia wymogu: 

„instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz pierwsze uruchomienie” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i zamontowania go w szafie serwerowej we wskazanym 

pomieszczeniu oraz pierwszym uruchomieniu w celu weryfikacji konfiguracji dostarczonego sprzętu. 

 

Pytanie nr 9 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Serwer B – Karta graficzna 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z kartą wyposażoną w 16 GB RAM co jest wartością 

w zupełności wystarczająca do obsługi i zarządzania serwerem? 

 

 

 

 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Odpowiedź:  

Nie. 

 


