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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w Ębie przetargu
nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;
Znak sprawy: ZAMPUB/PRZETARG /2017 l0l
Centrum Sztuki Wspólczesnej -Zamek Ujazdowski dziatając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez Wykonawców, dotyczące dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki
Wspólczesnej - Zamek Ujazdowski

PYTANIE 1: W OPZ widnieje zapis: - posiadająca zintegrowane minimum 4 niezależne karty sieciowe LAN o

minimalnej prędkości |Gbls. Zamawiający wskazuje pózrriej, że chce 4 porry l Gb/s. Proszę o doprecyzowanie

czy Zamawiający chce 4 poĘ 1 Gb/s czy 4kaĘ sieciowe?

ODPOWIEDŻ t: W dokumencie OPZ Zamawiający wskazuje, że oferowane rozwiązanie powinno posiadać

minimum cńęry, zintegrowane z pŁfrą główną kaĘ sieciowe LAN o prędkości min. l Gb/s i zakończonę

portem Ępu RJ-45 Ethernet. Tym samym oferowane rozwięanie musi posiadać minimum cńęry porty RJ-45.

PYTANIE 2: Proszę o doprecyzowanie, co oznacza wg. Zamawiającego Ęb 24 godzinny w kwestii wsparcia?

Czy to, że pojawi się technik po 24 godzńach od zgłoszenia u Zamawiającego?, czy to że Zamawiający

zadzwoni i zgłosi, że sprzętnie działanp. o godzinie 23:00? amoże, że naprawa ma być zrobiona w 24h?

ODPOWIEDŻ Zz W punkcie 2. OPZ w części ,,Opis przeznaczęnia i wymagania ogóhe" w zapisie:

,,ZamawiĄący wymaga także, aby oferowane rozwiązanie posiadało trzylef;rią gwarancję producenta

świadczoną w trybie 24-godznnym przez 7 dni w Ęgodniu w miejscu instalacji oferowanego rozwiązania."

Zamawiający przez wlw zapis rozumie, że w okresie 24 godzin od zgłoszenia awarii zamawianego sprzętu,

Wykonawca podejmie odpowiednie czynności serwisowe i naprawcze skutkujące zarejestrowaniem zgłoszenia i

uruchomieniem procedury serwisowej w miejscu zainstalowania sprzętu komputerowego.
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Zpoważaniem,


