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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Sząnowni Pąństwo,

Uprzejmie infonnujemy' iŹ w dniu 2010.07-02 do Zamawiającego wpbnęła prośba o

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zarnówień

Publicznych (Dz' U. z 2007 r. Nr 223, poz' |655, z późn' zm.) w tlybie przetarg

nieograniczony, na:

Dostawę komputerów, akcesoriów komputerowycb, oprogramowania, splzętu

sieciowego oraz projektorów multimedialnych do Akademii Sztuk Pięknych w

Katowicach,

Treść wsDomnianei Dlośbv iest nastepujaca I

,'W związku z zamiątem przystqpienia pfzez naszą Firmę do ttltt,' pfze|ftgu prosimy o

odpowiedź na następujące pyakia odnośnie zadania nr 3 załącznik }C do załącznika nr 5:

L Punkt 20
Ną podstawie puhldu 6 zakłądąmy iż zamąy,iąjący ze4|ala ha )|ykorfystanie jednego

kontrolera hacieł4' Posiądąnie jedneEo kontrolerI hacief4) z dwoma por|ami

powoduje ii połączenia nie będą całkov,icie redundaktr,e' czy zamawiający zezwala

ną wykor4slanie jedhego kontrolera w macierzy z dvoma por|ami do połącfehia

serwetów?

2. Punkt 21
Zakładając wykorzystanie jednego kon|ro|era, spełnienie punklu 2l będzie mozliwe po

rozbudolvie fidcieĘy o dodątkowy konttoler w przyszłości. Czy taką ińIefpfetacja

spel ia wymaganią zamawiającego?
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3. Punkt 22
zapewnienie aby awaria pojedynczego elementu nie wpływałą ha funk!:johowahie
całego syslemu mozliwe będzie tylko po rozbudou,ie macierzy * przyszlości

dokładając drugi kontroler' Czy taka interpretącja spełnia wymagania

zamąviającego? ,,

stanowisko (wviaśnienia) Zamawiaiacego w orzedmiolowei kwesrii iest nasteDuiace:

Treść załącznika 1C do za,ącznika ij 5 w faklęsie zadania nr 3 nalęży rozumieć w
następujący sposób:

Adl)
Zanayiający fęzwala na wykorzystanie jednęgo kontlolera w macierzy z dwoma portami do
połączenia serwerów i wymaga możliwości rozbudowy macięrzy w przyszłości o drugi
kontroler.

Ad2)
Zamawiający zakłada możliwość rozbudowy macieŻy o kolejny kontroler' w}maga aby
dane zapis1'wane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów po ewentualnej
rozbudowie macierzy, były także powielane w parlięci cache pozostałych kontolerów, tak
aby w pr4padku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych'

Ad3)
Zamawiający zakłada możliwość rozbudowy macieŻy o kolejny kontroler i wymaga by
wszystkie kr}.tyczne komponenty macieŹy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cacłe,
zasilacze i wentylatory można było zdublowaó po ewentualnej rozbudowie, tak aby awaria
pojedynczego elemenfu nie wpl}'wała na funkcjonowanie całego systemu' Komponenty te
musząbyć wymienialne w trakcie pracy macierzy'

Informujemy' i.e zgodnie z wymogiem ań' 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, któr}'rn przekazano SIWZ oraz udostępnione

na stronie intęmetowej pod adresem www'asp.katowice.pl.
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