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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje,  

że w postępowaniu nr WIW-A-AGZ.2600.1.187.2021.LC pn.: dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarki igłowej oraz serwera na 

potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, Wykonawcy zwrócili 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy części nr 1:  

Zamawiający w opisie notebooka w części 1 zamieścił następujący zapis: 

1.10  Złącze USB  Minimum 2, w tym co najmniej jedno w 
standardzie minimum 3.0 x 5, złącza AV 1x 
audio 1 x wyjście DisplayPort, 2 x HDM  

Proszę o sprecyzowanie minimalnych wymagań dotyczących złącz USB. Zamieszczony 
zapis wydaje się niewłaściwy. 
Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że wymaga zaoferowania dwóch złączy USB, w tym 

min. jednego w standardzie 3.0. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy części nr 3:  
Zamawiający w opisie serwera NAS  w części 3 zamieścił następujący zapis: 
   
Część nr 3 – 

Serwer NAS 

Lp.  

Przedmiot 

zamówienia  

Ilość podstawa  Nazwa 

oferowanego 

sprzętu 

(typ/model/ nr 

seryjny  

Wymagane 

minimalne 

parametry 

techniczne  

1.  NAS TS-
H1283Xu-Rp-

E2236-32G 

Wysokowydajny 

serwer NAS z 

procesorem 

sześciordzeniowym 
Intel Xeon E-2236  

1  
  

Posiada 12 zatok, wbudowane dwie 
karty sieciowe 10GbE oraz 4 porty 

LAN 1Gbit/s i 32 GB RAM UDIMM 

DDR4 ECC (max. 128GB). Protokoły 

sieciowe zapewniają komunikację ze 

wszystkimi obecnymi na rynku 

systemami operacyjnymi oraz 
wirtualizacji VMware 4 vSphere4, 

Citrix i Hyper-V.  
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2  Dysk sieciowy 

QNAP TS-

h1283XU-RP-

E2236-32G  

1  - Wydajny dwunasto- dyskowy 

serwer plików obsługujący dyski 

2,5", 3,5"  

SATA, SSD Obsługa dwunastu 

dysków i trybu RAID Single Disk, 

JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot 
spare, zabezpieczającą przed utratą 

danych - Wbudowany szybki interfejs 

sieciowy - 1Gbit/s z czterema 

portami lan i wbudowane dwie karty 

10GbE-T oraz 10GbE SFP+ 

SmartNIC - Panel użytkownika i 
oprogramowanie dostępne w języku 

polskim - Model TS-h1283XU-RP 

posiada redundantne zasilanie - 

Obsługa aplikacji Virtualization 

Station do tworzenia maszyn 
wirtualnych TS-h1283XU-RP 

obsługuje oprogramowanie VMware® 

i Citrix® oraz jest kompatybilny z 

Microsoft® Hyper-V™ i Windows 

Server 2016 - Sześciordzeniowy 

procesor ze sprzętowym 
mechanizmem szyfrowania AES 

256bit - Port wewnętrznej pamięci 

podręcznej przyspieszający operacje 

we/wy - Obsługa RTRR (ang. Real-

Time Remote Replication) 
umożliwiająca wykonywanie kopii 

zapasowych zarówno w czasie 

rzeczywistym jak i według 

harmonogramu - Wbudowany serwer 

FTP z funkcjami SSL, TLS - 

Wbudowany serwer VPN oraz MySQL 
- Możliwość działania jako rejestrator 

do zbudowania wydajnego systemu 

monitoringu z kamerami IP  

  

  
Proszę o sprecyzowanie: Poz. 1 i 2 to te same pozycje choć  Zamawiający wprowadził nie 
takie same opisy. Czy Zamawiający chce kupić 1 szt. serwera czy 2 szt.? 
Proszę o sprecyzowanie zapisów aby wiadomo było ile sztuk Zamawiający chce nabyć  
i o jakich parametrach. 
Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że wymaga zaoferowania jednego serwera NAS TS-

H1283Xu-Rp-E2236-32G 1 szt. z zbudowaną kartą QM2-4P-384 – 1 szt., dyskami 10 

TB WD RED Plus – 2 szt. oraz dysku 1 TB SAMSUNG 980 PCie 3.0 NVME M.2 SSD – 2 

szt. 

Pytanie 3: 

Dotyczy części nr 1:  
Zamawiający w opisie notebooka Dell  w części 1 zamieścił następujący zapis: 
  

1.12  Pozostałe  Wbudowane głośnik, bluetooth, TouchPad, bateria 
minimum 42 Wh, waga nie więcej niż 2,05 kg, zasilacz, 
sterowniki, preinstalowany lub dołączony system 
Windows 10 x 64  

Proszę o sprecyzowanie. który z systemów ma być preinstalowany lub dołączony: 
Windows 10 Home czy Windows 10 Pro? 



Jeśli system może być dołączony,  to czy Zamawiający sam go będzie instalował? 
Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że wymaga zaoferowania systemu Windows 10 Home 

do zainstalowania we własnym zakresie.  

 
Pytanie 4: 
Dotyczy części nr 1:  
Zamawiający w opisie notebooka Dell  w części 1 zamieścił następujący zapis: 

1.11  Karty sieciowe  Zintegrowana ETHERNET, Wi-Fi 
w standardzie 802.11 ac  

Proszę o sprecyzowanie: 
Zamawiający wyraźnie stosuje zapis-zintegrowana Ethernet. Przy karcie Wi-Fi takiego 
zapisu nie uwzględnia. 
Zatem z uwagi na to, że nie można stosować rozwiązań równoważnych proszę o 
sprecyzowanie  czy Zamawiający umożliwia zastosowanie karty Wi-Fi w standardzie 
802.11 ac zarówno zintegrowanej jak i zewnętrznej np. podłączanej do portu USB? 
Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że wymaga zaoferowania karty Wi-Fi wbudowanej, nie 
dołączanej oddzielnie do notebooka. 
Pytanie 5: 
Dotyczy części nr 1:  
Zamawiający w opisie notebooka Dell  w części 1 zamieścił następujący zapis: 
  

Proszę o sprecyzowanie: 
Zamawiający w dwóch miejscach: 2 i 5 wymienia pakiet MS Office 2019.  
Czy Zamawiający się pomylił (omyłka w czasie edycji) czy faktycznie chce kupić 
podwójne ilości pakietów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pozycję 5 z części nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia.  
 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego. 

 
Rozdzielnik: 

Egz. Nr 1 – a/a (skan BIP) 

Wykonała: Luiza Cytarska 

Dnia 04.10.2021 r. 

2.  Pakiet MS Office 
2019 (Word, Excell, 
Powerpoint)  

4  4  8  Dołączony do 
każdego zestawu  

3.  Torba komputerowa  4  4  8  Dołączona do 
każdego zestawu 
(notebook)  

4.  Mysz komputerowa  
(Dell)  

8  4  12  Bezprzewodowa 
mysz laserowa 
(rozdzielczość 
1000dpi, zasięg 10 
m), dołączona do 
każdego zestawu 
(notebook/komputer)  

5. Pakiet MS Office 
2019 (Word, Excell, 
Powerpoint 

4 4 4 Dołączony do 
każdego zestawu 


