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BDG-WZPU.250.2.2018.4.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 
zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Dotyczy:
serwery, 4.3
Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w 2 procesory Intel Xeon Gold 5115, które dla 
testów CPUBenchmark dla konfiguracji dwuprocesorowej uzyskuje wyższy wynik - 21 833 
punktów:
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Gold+5115+%40+2.40GHz&id=3
185&cpuCount=2
niż procesory Intel Xeon E5-2640 v4 - wynik 20 698 punktów
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E5-
2640+v4+%40+2.40GHz&id=2752&cpuCount=2

Odpowiedź
Zamawiający dopuści serwer wyposażony w 2 procesory Intel Xeon Gold 5115.

Pytanie 2
W części 2 postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia dysków do macierzy Lenovo 
V3700 V2. Dyski muszą być objęta gwarancją na okres minimum 24 miesięcy, 
a w przypadku konieczności wymiany dysku – uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. 
Dodatkowo, zgodnie ze wzorem umowy wymagane jest aby gwarancja była realizowana 
przez podmiot posiadający status autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu, 
lub przez przedstawicielstwo producenta w Polsce. Same dyski objęte są 12 miesięczną 
gwarancja producenta i dodatkowo przejmują gwarancję macierzy, w której zostaną 
zamontowane. Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji jedynie poprzez wykupienie 
odpowiedniego rozszerzenia gwarancji do macierzy. W związku z powyższym proszę 
o informację, czy Zamawiający zapewni odpowiedni poziom gwarancji dla posiadanej 
macierzy, czy oferta musi również uwzględniać rozszerzenie gwarancji macierzy ?
Proszę o podanie danych macierzy, w której będą montowane oferowane dyski (nr seryjnego 
SN, oraz part numberu PN)

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź
Zamawiający zapewni odpowiedni poziom gwarancji posiadanych macierzy. Oferta nie musi 
uwzględniać rozszerzenia gwarancji macierzy.
Dyski będą montowane w dwóch macierzach: Prod ID 6535C2D SN: 7815T08 i SN7815T30

Z poważaniem

PIOTR PARTYKA
NACZELNIK WYDZIAŁU 

INFRASTRUKTURY 
INFORMATYCZNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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