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Odpowiedzi na pytania w post^powaniu o zamowienie publiczne

na rozbudow? przestrzeni dyskowej i na dostaw? licencji IBM SAN Volume Controller

dia S^du Najwyzszego

Biuro Informatyki w S^dzie Najwyzszym informuje, ze w post^powaniu o udzielenie

zamowienia publicznego na rozbudow? przestrzeni dyskowej 1 na dostaw? licencji IBM SAN Volume

Controller prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wplyn^ly na nast^pujqce pytania:

5. Dotyczy Zat^cznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamowienia", punkt 2 „Wymagania

dotycz^ce macierzy dyskowych", podpunkt 2.2."Posiadac architektur^ modularn^"

Czy Zamawiaj^cy oczekujgc architektury modularnej ma na mysli macierz zbudowan^ z wielu

par kontrolerow, ktore mog^ zaieznie od potrzeb stanowic jedng lokaln^ macierz lub zostac w tatwy

sposob rozdzielone i stanowic dwie i wipcej macierzy, w szczegolnosci czy ze wzgl^du na

bezpieczenstwo danych i elastycznosc srodowiska Zamawiaj^cy wymaga mozliwosci utworzenia w

przyszlosci klastra przez oferowane macierze na poziomie kontrolerow macierzowych z posiadanym

wirtualizatorem San Volume Controller (SVC), ktorego rozbudowy wymaga w druglm zadaniu ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcemu w ww. podpunkcie 2.2 chodzi o konstrukcj^ technicznq urzqdzenia, a nie o

sfer? funkcjonalnq.

6. Dotyczy Zal^cznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamowienia", punkt 2 „Wymagania

dotycz^ce macierzy dyskowych", podpunkt 2.47 dotycz^cy wymagah certyfikacyjnych dIa serwisu

Czy wymagania dotycz^ce pochodzenia macierzy od producenta posiadaj^cego organizacj?

serwisow^ na terenie polski posiadaj^c^ oczekiwany certyfikat ISO 9001:2000 oznaczaj^ ze wymog ten

zostanie spelniony w sytuacji gdy kilkuosobowa jednostka serwisowa posiada taki certyfikat jednak

naprawy s^ wykonywane przez wyszkolonego partnera handlowego tego producenta na terenie kraju

czy tez Zamawiaj^cy wymaga aby serwis ten byl swiadczony tyiko i wyl^cznie przez serwis producenta
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posiadaj^cego organizacjp serwisowq na terenie polski posiadajgcg oczekiwany certyfikat ISO

9001:2000 ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopusci sprz?t producenta, ktorego jednostka serwisowa posiada certyfikat

ISO 90012000, a naprawy sq wykonywane przez wyszkolonego partnera handlowego tego producenta.

1. Zamawiajqcy w Rozdziale VI SIWZ, pkt. 5 lit. b) prosi aby potencjalny wykonawca dolqczyl

do oferty:

b) oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy

kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze ztozyc

wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym

Wykonawcq nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

nast^pnie w pkt. 6 tego samego rozdzialu jest zamieszczony zapis:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznoki lub braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz

ze ziozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym

Wykonawcq nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Odpowiedz:

Zlozenie oswiadczenia z ofertq przyspiesza procedure udzielenia zamowienia, lecz nie jest

wymagane.

8. Zamawiajqcy w Rozdziale VI SIWZ, pkt. 5 lit. c), prosi aby potencjalny wykonawca dotqczyl

do oferty:

c) kserokopie certyfikatow lub oswiadczenie Oferenta potwierdzajqce, ze specjalista, ktory b^dzie

wykonywal prace wdrozeniowe, posiada niezb^dnq wiedz^ do ich wykonania

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga potwierdzenia zdolnosci zawodowej pracownika, co Wykonawca maze

zreaiizowac skladajqc oswiadczenie lub zalqczajqc kserokopie certyfikatow.
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