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Oferty: Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i
licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do
wirtualizacji)

Numer
postępowania

BDG-WZPU.2500.1.2020

Typ
postępowania

Publiczny

Tryb udzielenia
zamówienia

Przetarg nieograniczony

Status rundy Oczekiwanie na oferty

Odpowiedzi na pytania

Formularz pytania

Status Formularz Wykonawcy Oferty Korespondencja z Wykonawcami

Lista wysłanych emaili

Korespondencja otrzymana od Wykonawców

Korespondencja skierowana do Wykonawcy

Źródło wykonawcy:
Podmiot spoza bazy wykonawców

Oddział wykonawcy:

Nazwa wykonawcy:
Point Sp. z o.o.

Numer NIP/PESEL:
pl 118 200 98 97

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Adres e-mail:
j.puzniewski@pointas.com.pl

Autor pytania:

Data zadania pytania:
27-08-2020 12:38:21

Temat pytania/wiadomości:
Pytanie do postępowania BDG-WZPU.2500.1.2020

Treść pytania/wiadomości:
W nawiązaniu do opublikowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
BDG-WZPU.2500.1.2020 na „Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem
serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do
oprogramowania do wirtualizacji)” prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania dotyczące zadania 1. Pytanie 1. Zamawiający w załączniku nr 1 opis

  

https://zamowienia.utk.gov.pl/app/dashboard
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=researchAllList&status=new&demandType=research&USER_MENU_HOVER=researchAll
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=myAllDemands&USER_MENU_HOVER=myAllDemands
https://zamowienia.utk.gov.pl/app/agreement/list?type=waitingForMyApproval&USER_MENU_HOVER=myAgreementsWaitingForApproval
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=agreement&MP_action=myList&status=my&USER_MENU_HOVER=myAgreements
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=demandAllList&status=all&USER_MENU_HOVER=demandAll
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=intranetRepository&MP_action=repositoryList&USER_MENU_HOVER=repository
https://zamowienia.utk.gov.pl/app/deputy/all/list?USER_MENU_HOVER=deputy_all_list
https://zamowienia.utk.gov.pl/app/deputy/my/list?USER_MENU_HOVER=deputy_my_list
https://zamowienia.utk.gov.pl/app/auction/list/manage?USER_MENU_HOVER=mvb_auctions_management
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=agreement&MP_action=list&status=all&USER_MENU_HOVER=agreementList
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=agreement&MP_action=list&status=preagreement&USER_MENU_HOVER=agreementListBeforeNew
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=realization&MP_action=list&USER_MENU_HOVER=realizationList
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=statusTabAction&iRfxRound=9214
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=rfxFormAction&iRfxRound=9214
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierData&iRfxRound=9214
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=operator_form&iRfxRound=9214
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=operatorQnA&iRfxRound=9214
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=email_tab&iRfxRound=9214
https://zamowienia.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=operatorQnA&iRfxRound=9214&currentRfxTab_subtab=OPERATOR_TO_SUPPLIER
https://zamowienia.utk.gov.pl/app/utk/dashboard
javascript:mpFrm3.sendPost('\/servlet\/HomeServlet?MP_module=common&MP_action=changeLocale&language=pl&country=PL');
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Formularz odpowiedzi

Powrót

przedmiotu zamówienia w punkcie 4.13 wskazuje minimalny parametr „Dodatkowe porty:
1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, minimum 5 portów USB w
tym 2 z przodu, 2 z tyłu i jeden wewnątrz obudowy (min. 2 szt USB 3.0).” Prosimy o
informację czy Zamawiający dopuści zmianę parametru na „Dodatkowe porty: 1 port RJ-45
dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, minimum 4 porty USB w tym 2 z przodu i
2 z tyłu (min. 2 szt USB 3.0)”? Pytanie 2. Zamawiający w załączniku nr 1 opis przedmiotu
zamówienia w punkcie 4.16 wskazuje minimalny parametr „Serwer musi być wyposażony
w panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie
serwera, wyświetlający informacje o błędach oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie,
którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie.” Prosimy o informację czy Zamawiający
dopuści rozwiązanie równoważne dotyczące szybkiej diagnostyki realizowane poprzez
wbudowane diody sygnalizujące informację o błędach oraz dodatkowo z możliwością
szybkiego dostępu do stanu systemu, oprogramowania, informacji o alertach za
pośrednictwem wirtualnego panelu z aplikacji mobilnej działającej na urządzeniu
mobilnym z systemem Android lub iOS podłączonym do przedniego portu USB?

Załączniki:

Urząd Transportu Kolejowego

Autor odpowiedzi:
Adam Szymański

Data udzielenia odpowiedzi:
31-08-2020 08:32:37

Typ odpowiedzi na korespondencję:
Tylko do wykonawcy, który zadał pytanie

Treść odpowiedzi:
Uprzejmie informuję o publikacji odpowiedzi na wniesione pytania 
https://zamowienia.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/4717/details?folder=00qq 

Adam Szymański

Załączniki:
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