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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa infrastruktury wraz 

ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT”. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 32 

Dotyczy opublikowanych przez Zamawiającego zmian treści SIWZ „Wyjaśnienia i zmiana do SIWZ 

z dnia 22.06.2018.pdf” – punkt 3. Str. 5. 

„3. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1” Rozwiązanie NAS typ A” punkt 2.2. 

 

Było: 

 

„W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, pojedynczy kontroler podsystemu pamięci masowej 

musi posiadać sumarycznie nie mniej niż 4 jednostki CPU, a sumaryczna liczba rdzeni 

obliczeniowych nie może być mniejsza niż 72 na kontroler.” 

 

Winno być: 

„W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, pojedynczy kontroler podsystemu pamięci masowej 

musi posiadać sumarycznie nie mniej niż 8 jednostek CPU, a sumaryczna liczba rdzeni 

obliczeniowych nie może być mniejsza niż 144.” 

 

Oraz zapisu z Załącznika numer 1 do SIWZ – OPZ – Rozdział 7.1. Rozwiązanie NAS typ A, punkt 

2.1.: 



 

„2. Kontrolery systemu 

2.1. Kontrolery podsystemu pamięci masowej muszą obsługiwać zarządzaną przestrzeń dyskową, jej 

konfigurację, obsługuje RAID i wszystkie wymienione niżej serwisy danych oraz zaawansowane 

funkcje monitoringu. Wymagane jest, aby kontrolery pracowały w układzie Activ-Activ Concurent”. 

 

Pytanie 

W związku z ww. zapisem OPZ, gdzie Zamawiający oczekuje minimum 2 kontrolerów, prosimy o 

potwierdzenie i doszczegółowienie, że aktualna treść wymagania z punktu 2.2. w zakresie „musi 

posiadać sumarycznie nie mniej niż 8 jednostek CPU, a sumaryczna liczba rdzeni obliczeniowych 

nie może być mniejsza niż 144” dotyczy całego podsystemu pamięci masowej, a nie pojedynczego 

kontrolera. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia i potwierdza, że w nawiązaniu do OPZ Rozdział 7.1 Rozwiązanie NAS typ 

A, pkt. 2.1. oraz opublikowanych w dniu 22 czerwca odpowiedziach na pytania i zmianach OPZ - 

pkt. 3 str. 5, w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, podsystem pamięci masowej musi 

posiadać sumarycznie nie mniej niż 8 jednostek CPU, a sumaryczna liczba rdzeni obliczeniowych 

nie może być mniejsza niż 144. 

 

W skutek powyższych wyjaśnień Zamawiający nie dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia  

o zamówieniu. 
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