
Warszawa, dnia 20 paździemka20l6 r.

CENTRUM SZTUKI WSPOŁCZESNEJ - ZAMEK UJAZDOWSKI
ul. Jazdów 2,00-467 Warszawa
tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 4822 628 95 50
NIP: 526-025-12-85, REGON: 000986159

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w Ębie Przetargu
nieograńzonego, na dostawę sprzętu komputerowego dlą Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;

Znak sprawy: ZAMPUB/PRZETARG /2016106
Centrum Sztuki Wspótczesnej _ZamekUjazdowski działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.

1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 styczniaż004 r., Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na Pytania
zadane przez Wykonawców, dotyczące dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki
Wspólczesnej - Zamek Ujazdowski

PYTANIE 1: Czy zamawiający dopuści 4 poĄ USB - 2 z przodu i 2 z Ęłu?

oDpo\ryIEDż l: Zamawiający nie dopuszcza rozwtązania, w którym łącznte majduje się liczba 4 gniazd USB
- ż z przodu i ż tyłv obudowy se.*".u. Żu-awiający dopuści rozwiązanie, w którym obecnę będzie minimum 5

niezaieżnych, zińtegrowanyń 
" 

płytą główną gpiazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0., z czego nie

mniej niż 2 gniazdazprzodtlobudowy serwera, w tym co najmniej 1 gniazdo USB 3.0.

pYTANIE 2z Zamawiający wymaga minimum 6 niezaleimych, zintegrowanychz pĘ'tą główną gniazd USB, w

tym minimum 3 gniazdausB 3.0, z czego nie mniej niż3 gnlazda zlokalizowane zprzodu obudowY Serwera, w

t}m co najmniej 1 gniazdousB 3.0. Czy zamawiający dopuści 5 portów USB w układzie: 2x USB 2.0 zPrzodu

obudowy, 2x USB 3.0 zĘłu obudowy, 1x wewnętrzny USB 3.0

Dodatkowy port wewnętrmy w miejice zewnętrznego rozszęrry możliwości zastosowania Pamięci USB w celu

boot'owania systemów opeiacy.lnyctr w bezpiecmy sposób - zamknięte w obudowie serwera. JednoczęŚnie

pozostałe 4 iewnętrme port/ ńn pozr"oią nu podłą"""nie urządzeń wskazujących (mYsz + klawiatura)

pozostawiając jeszcze jeden wolny port z możliwością dogodnego wykorzystania.

oDpowIEDż2: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym łącmie znajduje się liczba 5 gniazd USB
- w tym 2 gniazdausB 2.0 Źpizodu,2 gntazdausB 3.0 tyłu obudowy serwera i 1 wewnętrmY USB 3.0,

Jednócześnie Zamawiający 
^dopuści -rozwiązanie, w którym obecne będzie minimum 5 nieza\eŻnYch,

zintegrowanych z płytą"główną gniazd USB, w tym minimum ż gniazda USB 3.0., z częgo nie mniej niż 2
gniazda zprzodu obudowy serwera, w tym co najmniej 1 gniazdo USB 3.0.

pyTANIE 3z Zamawiający wymaga dla pły.ty głównej zintegrowane minimum 4 niezaleŻme kartY sieciowe

LAN o minimalnej p.ęotóŚ.i lGb/s-, oraz w puŃcie Interfejsy/PoĄ - minimum 4 niezalężrte, zintegrowane z

płytą główną interĘsy sieciowe RJ-45 Ethernet lGb/s. opierając się na naszej najlepszej wiedzy, rozwiązanie

Żup.*niują.. zintegrówane 4 niezalężmę karty sieciow" LłN o minimalnej prędkości lGb/s nie istnieje, W

związku zpowższympytamy czy Zamawiająóy -u na myśli kartę sieciową lGb/s z 4 niezalęimYmi (4x lcb^)

portami - zintegrowanymi zpł7nągłówną interfejsami sieciowymi RJ-45 Ethernet.

oDpoWIED ż l: w odpowiedzi na pytanie, zgodnie z wiedzą Zamawiającego istnieją rozwiqzania sPełniające

minimalne wymogi opisane w OPZ, dotyczącĆ 4 niezaleiny.ń t u.t sieciowych LAN o minimalnej PrędkoŚci

IGbls. Zamawiający nie zmięnia treści opisu zawartej w OPZ.

PYTANIE 4z Czy Zamawnjący dopuści serwer posiadający l port video DB_15 zlokalizowany ztyłu,

ODPOWIEDŻ ą: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie dopuszcza rozwlązania posiadającego tylko 1

port video DB-15, zlokalizowanego z Ęłu obudowy serwera.



PYTANIE 5: Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający 5 niezależmych, zintegrowanych z płytą główną
gniazd USB, wszystkie USB3.0, w Ęm 1 gniazdo zlokalizowane zprzodu.
Wymienione porry są wykorzystywane głównie przy wstępnej konfiguracji i w biegu dalszej eksploatacji mają
małe zrtaczęnie przy skonfigurowanym dostępie zdalnyn

ODPOWIEDŻ S: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania,
majduje się liczba 5 gniazdusB 3.0., w tym 1 gniazdo zprzodu obudowy serwera.
Jednocześnie Zamawiający dopuści rozwięanie, w którym obecne będzie minimum

w którym łącznie

zintegrowanych zpłytą główną gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0., z częgo
gniazdazprzodu obudowy serwera, w tym co najmniej 1 gniazdo USB 3.0.

5 niezaleimych,
nie mniej niz 2

PYTANIE 6: Według naszej wiedzy na rynku nie ma serwerów w obudowie 2U, które posiadają ż4 HDD + 3
USB na froncie obudowy. Aktualnię przy serwerach 2U wyposażonych w 24 HDD występuje tylko jeden port
USB oraz VGA. Prosimy o zmianę napisów dotyczących interfejsów zlokalizowanychzprzodu obudowy.
Jeśli Zamawiający pozostanie przy aktualnych zapisach prosimy o wskazanie marki produktu.

ODPOWIEDŻ e: W odpowiedzi na pytanie, Zamawialący nie dopuszcza zmiany w kształcie opisanym przez
Wykonawcę. Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym obecne będzie minimum 5 niezależlych,
zintegrowanychzpłytą główną gniazd USB, w Ęm minimum 2 gniazda USB 3.0., zczęgo nie mniej niż 2
gniazda zprzodu obudowy sęrwera, w tym co najmniej l gniazdo USB 3.0.
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego istnieją dostępne rozwiązania, spehriające powyższe, dopuszczone
rozwięanie.

PYTANIE 7: W zwiryku z chęcią zaoferowania sprzętu wiodącego producenta jakim jest firma Dell, zwracamy
się z prośbą o dopuszczenie serwera posiadającego 4 nięzaIężme, zintegrowanę z pŁytą główną gniazda USB, w
tym minimum 3 gniazda USB 3.0, z częgo nie mniej niż 1 gniazdo zlokalizowane zprzodu obudowy serwęra.
JężeIi zamawiający nie wyraża zgody na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania:.
4 poĘ USB 2.0 na karcie PCIe umieszczone zĘłl obudowy.

ODPOWIEDŻ l: W odpowiedzi na pytanie, Zamawtający nie dopuszcza zmiany w kształcie opisanym przez
pytającego. Zamawiający nie dopuszcza także zastosowania rozwiązania, w którym poĄ USB majdują się na
karcie PCIe. Jednocześnie Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym obecnę będzie minimum 5

niezależnych, zintegrowanych z pŁytą główną gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0., z czego nie
mniej niż 2 gniazdazprzodu obudowy serwera, w tym co najmniej 1 gniazdo USB 3.0.

PYTANIE 8: Czy Zamawiający dopuści minimum 5 niezależmych, zintegrowanych z p|rtą główną gniazd USB,
w tym minimum3 gniazda USB 3.0, z częgo nie mniej niż2 gniazda USB 2.0 zlokalizowane zprzodu obudowy
sęrwera oraz wewnętrzny slot karty SD?

ODPOWIEDŻ 8: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający dopuści
rozwiązanie, w którym obęcne będzie minimum 5 nieza|eimych, zintegrowanych zpŁytą główną gniazd USB, w
tym minimum 2 gniazda USB 3,0., zczego nie mniej niż 2 gniazdazprzodu obudowy serwera, w tym co
najmniej 1 gniazdo USB 3.0.

Zpoważaniem,


