
Informacje do zapytania ofertowego

W związku zapytaniem do ogłoszonego przetargu informujemy co następuje:

1. Pytanie:
„Mam pytanie odnośnie sprzętu do uBR10012. W specyfikacji sprzętu do rozbudowy NSG nie 
podał Pan modułów SFP do NSG a tylko do karty kablowej MC3G60.
Bez modułów po stronie NSG nie będzie Pan w stanie podłączyć karty 3G60 – czy posiada Pan 
nadmiarowe moduły w NSG, czy nastąpiło przeoczenie w specyfikacji sprzętu ?”

Odpowiedź: 
Nastąpiło przeoczenie w specyfikacji. Proszę uwzględnić w wycenie 3 wkładki SFP do NSG.

2. Pytanie:
„Bardzo proszę o informację jaki ma być okres gwarancji/wsparcia technicznego dla rozbudowy 
CMTS”.
„Proszę również o podanie oczekiwanego terminu dostawy - wg SIWZ wynika, że termin 
dostawy przez Państwa oczekiwany to do końca marca 2013”.
Odpowiedź:
Ad1. W wycenie proszę uwzględnić roczny okres gwarancji/ wsparcia dla sprzętu pod 
rozbudowę CMTS’a.
Ad2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji dostawy. Dokładny termin będzie 
określony w umowie dostawy podpisanej z wybranym oferentem.

3. Pytanie:
 „Jak należy traktować:
a) Zadanie 4 - Dostawa Serwera do przechowywania treści, wraz ze specjalistycznym 
oprogramowaniem odpowiedzialny za przechowywanie i udostępnianie treści znajdujących się 
w bibliotece cyfrowej - część 4.4.2- server udostępniania treści,
Składające się z dwóch podpunktów:
1. Programy OTT
oraz
2. Server VOD IP
Czy punkty wchodzące w skład tego zadania (4.4.2) można traktować jako rozdzielne ? 
Podlegające osobnej ocenie cenowej ?
Co przekładałoby się na możliwość ofertowania jednego z dwóch elementów zadania”.

3. Odpowiedź:

W celu łatwiejszej wyceny zadania 4.4.2 poszczególne punkty w ramach zadania proszę 
potraktować rozdzielnie. Odpowiednio:

4.4.2.1 -Server przechowywania i udostępniania treści – server udostępniania treści - OTT
4.4.2.2 -Server przechowywania i udostępniania treści – server udostępniania treści -VOD IP

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści załącznika 4 część 4.4.2, który niniejszym zostaje 
zastąpiony przez załączniki 4.4.2.1 i 4.4.2.2 oraz załącznika 5 część 5.1.
Nowe treści załączników znajdują w załączniku do odpowiedzi. 

4. Pytanie:

dot. Zadania 4.:
„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy rack o wysokości 4U z możliwością 
instalacji do 12 dysków 3.5" HotPlug?”

4. Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 4.4.1 zastosowanie obudowy o maksymalnej wysokości 4 U. 


