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Uczestnicy  postępowania  
Nr WZ.272.3.2021.WG 

 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego na „Dostawę nowego sprzętu 
informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Mieniem oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej - II” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

Pytanie 
„Miałbym dwa te same pytanie do OPZ, które zadaliśmy przy poprzednim postępowaniu, czy 
odpowiedzi będą takie same jak w zeszłym tygodniu?:  
Pytanie 4  
Czy dopuszczaliby Państwo UPS o nieco mniejszym podtrzymaniu przy 100% obciążenia – zmiana z  
3.45 do 2 minut.  
Odpowiedź 4. Zamawiający dopuszcza dostarczenie UPSów z czasem podtrzymania minimum 2  
minuty przy 100% obciążeniu.  
Pytanie 5  
Czy streamer ma być podpięty do serwera po FC? Jeżeli tak zapisy odnośnie SAS są niepotrzebne.  
Odpowiedź 5. Streamer będzie podpięty do serwera przez interfejs FC. Zmianie ulegaja zapisy  
odnośnie SAS.” 
 
Odpowiedź.  
W przedmiocie w/w zapytań Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nr WZ.272.3.2021.WG, 
które zostało wszczęte w dniu 10.11.2021r. w Załaczniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu 
zamówienia) widnieją następujące zapisy: 
- w zakresie UPS (część nr 3 zamówienia): 

Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: Co najmniej: 2 min 

- w zakresie streamera (częśc nr 2 zamówienia):  
Akcesoria dodatkowe: Kable zasilające. 

Taśma czyszcząca – 1 sztuka. 

Kabel FC o długości min. 2m umożliwiający połączenie biblioteki z 

jednokanałową kartą QLogic 2560 HBA PCIe Fibre Channel 8Gb/s. 

Streamer będzie podpięty do serwera przez interfejs FC. Wymagania określone w Załączniku nr 
2 do SWZ dotyczące streamera nie zawierają zapisów odnośnie SAS. 
 
 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   

 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI  
mgr Józef Bałos 

 


