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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 30 października 2017 r.

BAF-WZPL.250.9.2017.10.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie pn.
„Zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury 

serwerowej UTK”

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579), dalej jako „PZP”, przekazuje treść pytań wniesionych w okresie od 27 do 30 
października 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ).

Pytanie 1
Dotyczy część 3, zakup i dostawa serwera
Zamawiający wymaga, aby serwer wyposażony był w minimum 6 portów USB (min. 2 z 
przodu, 3 z tyłu, 1 wewnątrz serwera), w tym min. 3 porty USB 3.0.
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne serwer wyposażony w minimum 
6 portów USB (min. 2 z przodu serwera, 2 z tyłu serwera, 2 wewnątrz serwera) w tym 3 
porty USB 3.0.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania jako rozwiązania równoważnego. 
Proponowane rozwiązanie ogranicza liczbę portów USB z tyłu serwera do 2, podczas gdy 
Zamawiający oczekuje min. 3 portów USB z tyłu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
w tym zakresie.
Pytanie 2
Dotyczy wymagań minimalnych Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia do SIWZ 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” część 5 „Zakup i dostawa macierzy 
dyskowych oraz przełącznika światłowodowego.”
Zamawiający w wymaganiach minimalnych w pkt. 27 określił: „Każda z macierzy musi 
umożliwiać replikację danych opartych na pamięci masowej przy użyciu synchronicznych 
lub asynchronicznych transmisji danych przez łącza komunikacyjne IP, FC lub FCoE. 
Macierz musi zachowywać w pełni zsynchronizowaną kopię w odległościach do 300 km. 
Przy znacznie większej odległości (do 8000 km) replikacje mogą działać asynchronicznie. 
Oba rodzaje replikacji muszą wspierać program VMware Site Recovery Manager do 
odzyskiwania danych po awarii. Funkcja replikacji danych musi działać pomiędzy 
dostarczanymi macierzami oraz macierzą Storwize V3700 będąca na wyposażeniu 
Zamawiającego.”
Czy Zamawiający dopuszcza, aby replikacja odbywała się poprzez mechanizm inny niż 
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wbudowany w macierz, np. dodatkowy serwer, Gateway, wirtualizator i podobne?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby replikacja odbywała się poprzez mechanizm inny niż 
wbudowany w macierz, np. dodatkowy serwer, Gateway, wirtualizator i podobne. 
Zamawiający wymaga, aby funkcjonalność replikacji działała na mechanizmach 
wbudowanych w macierz.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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