SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21,61- 693 Poznań

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

ZP-373-03/17
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
nieograniczonego na Zakup serwerów dla sądów apelacji poznańskiej.

trybie

przetargu

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 1
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE NR 1:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2, Serwer Typ 1 (RACK):
Zamawiający w pkt. 10 tabeli wymaga, aby Obudowa posiadała m.in.:
„Możliwość opcjonalnej instalacji wewnętrznego napędu optycznego oraz wewnętrznego streamera
LTO min. LTO-5"
Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny streamer LTO min. LTO - 5, pod warunkiem spełnienia
warunku, że całość rozwiązania nie przekroczy wymaganej wysokości maksymalnie 4U ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści zaoferowanie zewnętrznego streamera LTO min. LTO-5 pod warunkiem
spełnienia warunku, że całość rozwiązania nie przekroczy wymaganej wysokości maksymalnie
4 U.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: Pkt. 10 Obudowa: Zmienia się zapis: Możliwość
opcjonalnej instalacji wewnętrznego streamera LTO min. LTO-5.
Na: Możliwość opcjonalnej instalacji wewnętrznego lub zewnętrznego streamera LTO min. LTO-5
(pod warunkiem, że całość rozwiązania nie przekroczy maksymalnej wartości 4U)
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: Pkt. 10 Obudowa: Zmienia się zapis: Możliwość
opcjonalnej rozbudowy do min. 16 dysków z możliwością instalacji wewnętrznego streamera LTO
min. LTO-5
Na: Możliwość opcjonalnej rozbudowy do min. 16 dysków.
W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony
załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i są wiążące przy składaniu ofert.
KIEROWNIK.
Sekcji ds. zapówień publicznych
Śądii ApoŁrcgnefeo |vPoznamu
Dorota Pewińska

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
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