Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Otrzymują wszyscy wykonawcy,
którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia.
Nasz znak ZP.271.16.2019
Nowy Targ 09.05.2019r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta
Nowy Targ.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze
wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące.
Pytanie nr 1
W wymaganiach dotyczących interfejsów sieciowych w serwerze obliczeniowym Zamawiający wskazał:
"Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla
PXE, które nie zajmują gniazd PCIe". Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści aby serwer posiadał 4
wbudowane porty Ethernet z czego 2 porty będą obsługiwały tylko standard Ethernet 1000 Mb/s, natomiast 2
pozostałe porty będą obsługiwały standard Ethernet 1000/10000 Mb/s? Zaproponowane rozwiązanie nie
wspiera starego standardu Ethernet 100 Mb/s, ale może zapewnić większą prędkość dzięki obsłudze standardu
Ethernet 10 Gb/s.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 2
W wymaganiach dotyczących porty w serwerze obliczeniowym Zamawiający wskazał: "5 x USB 3.0 (w tym
2 porty wewnętrzne)". Czy Zamawiający dopuści aby serwer posiadał 5 USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu, 1 w
środku)? Wskazane wymaganie nie ma zastosowania praktycznego z uwagi na wymagania wewnętrznego
slotu na kartę micro SD.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie nr 3
W wymaganiach dotyczących zasilacz w serwerze, Zamawiający wskazał: " 2 szt., typu Hot-plug,
redundantne, każdy o mocy minimum 500W". Czy Zamawiający dopuści serwer skonfigurowany 2 szt., typu
Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 450W o wydajności energetycznej 96%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
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