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Uczestnicy postępowania 

 
 
Dot.: "Dostawy sprzętu komputerowego, serwerowni i oprogramowania wraz z 
instalacją” w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych 
Kardio-Med Silesia w Zabrzu”  (12/Z/2015) 
 

 

Pytanie 1: 
Zmawiający pisze odnośnie serwera że ma być wyposażony w procesor Intel Xeon Processor 

E5 -2630 v3 20M Cache, 2.40 GHz lub równoważny, czy w domyśle ma być jeden procesor? 

Gdyż w punkcie odnośnie oprogramowania do wirtualizacji Zamawiający pisze: na co 

najmniej 2 fizycznych serwerach o łącznej liczbie 4 fizycznych procesorów, oraz w punkcie 

odnośnie oprogramowania do kopii zapasowych pisze: co najmniej 2 fizycznych serwerach o 

łącznej liczbie 4 fizycznych procesorów. Celem równego traktowania potencjalnych 

wykonawców i rzetelnie przygotowanej oferty proszę o wyjaśnienie ile procesorów ma 

posiadać każdy serwer. 

 

Zamawiający odpowiada:  Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów z dwoma 

procesorami Intel Xeon E5-2630 v3 20M Cache 2,4GHz lub równoważnymi. 

 

Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu montowanego w szafach RACK, czy 

Zamawiający dysponuje taką szafa i miejscem na sprzęt? 

 

Zamawiający odpowiada:  Zamawiający posiada szafę i miejsce na sprzęt. 

 

Pytanie 3: 
Zgodnie z udostępnionymi planami budynków, prosimy o wskazanie gdzie będzie 

umiejscowiony sprzęt (serwerownia) oraz gdzie są zlokalizowane lokalne punkty 

dystrybucyjne? Ponadto zgodnie z punktem 21 zadania nr 1 tj. Rozmieszczenie Access 

Pointów wraz z dociągnięciem infrastruktury informatycznej, prosimy o informacje czy 

infrastrukturę informatyczną można poprowadzić natynkowo w kanałach kablowych 

 

Zamawiający odpowiada:  Serwerownia znajduje się na drugim piętrze, w pomieszczeniu 

oznaczonym O2/05, poza serwerownią nie mamy punktów dystrybucyjnych. Infrastruktura 
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informatyczna musi być pociągnięta w istniejących kanałach kablowych w podwieszanym 

suficie, nie ma możliwości położenia żadnych natynkowych kanałów kablowych. 

 

 

 

 
 

             
Z poważaniem 

                    Adam Konka  

     
           Prezes Zarządu  


