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Dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
nr 104/10 na „Remonty, modernizacje i konserwacje sprzętu oraz infrastruktury 
informatycznej zgodnie z bieżącymi potrzebami Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
 
 
                                                                                                

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego 104/10 

przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytanie 1: Czy przetarg obejmuje tylko usługi czy również zakup i dostarczenie sprzętu (dot. 
pozycji od 1 do 20) 

Odpowiedź 1: Pozycje od 1 do 20 dotyczą modernizacji sprzętu informatycznego poprzez 
jego wymianę, powyższy sprzęt dostarcza Wykonawca. 

 

Pytanie 2: Co rozumiemy przez zestaw komputerowy, jaki jest przewidywany zakres 
konserwacji, czy przy okazji będzie przeprowadzona konserwacja „softu” np.: update 
systemu, czyszczenie rejestrów, usuwanie niepożądanego oprogramowania, skanowanie 
programem antywirusowym itp.? 

Odpowiedź 2: Poprzez zestaw komputerowy rozumiemy jednostkę centralną wraz 
z monitorem, klawiaturą oraz myszką. Zakres konserwacji obejmuje pełną konserwacje 
elementów składowych zestawu komputerowego wraz z wymianą wentylatorów chłodzących 
oraz konserwację „softu”. 

 

Pytanie 3: Pozycja 25 do 32 prosimy o sprecyzowanie czynności, które należałoby wykonać 
w czasie konserwacji jeżeli wykraczają poza zwykłe wyczyszczenie urządzenia, np. wymiana 
zużytych rolek, separatorów itp. Czy potrzebne elementy będą dostarczone przez 
Zamawiającego czy mają być zakupione przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 3: Zakres prac pozycji 25 do 32 obejmuje wyczyszczenie urządzenia oraz 
przeprowadzenie kalibracji. Elementy takie jak rolki i separatory dostarcza Wykonawca. 

 

Pytanie 4: Pozycja 33, 45, 46 – czy oprócz przeglądu, czyszczenia i ewentualnej wymiany 
wentylatorów w ramach konserwacji będą analizowane logi z działania urządzeń i 
ewentualnie wprowadzane korekty w konfiguracji? 

Odpowiedź 4: Tak 

Pytanie 5: Pozycja 42 – jak jest ułożone okablowanie strukturalne (w jakich korytach), czy 
przy okazji remontu będzie rozbudowywana istniejąca sieć, czy będą wymieniane koryta, 
kable i gniazdka czy tylko naprawiane (ew. wymiana wkładek w gniazdkach)? 
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Odpowiedź 5: Okablowanie ułożone jest w korytach Legrand oraz Emiter. W ramach 
remontu w zależności od potrzeb może być rozbudowywana sieć lub będą wymieniane jej 
poszczególne elementy. 

 

Pytanie 6: Pozycja 43 – z jakimi światłowodami będziemy mieli do czynienia (jedno czy 
wielomodowe) i jakiego rodzaju pomiary są przewidziane po remoncie światłowodu? 

Odpowiedź 6: Pozycja 43 obejmuje światłowody jedno oraz wielomodowe. Po remoncie 
światłowodu należy wykonać: 

• Pomiary parametrów transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną.  

• Pomiary tłumienności torów metodą transmisyjną.  

• Pomiar reflektancji złączy optycznych.  

• dokumentację powykonawczą 

Pomiary wykonywane są dla fal 850/1300nm;1550nm;1490nm oraz 1625nm  

 

Pytanie 7: Pozycja 47 – czy moduły chłodzące dla omawianego serwera będą dostarczone 
przez Zamawiającego czy też mają być zakupione przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 7: moduły chłodzące dla omawianego serwera mają być zakupione przez 
Wykonawcę. 

 


