PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 22.02.2022
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/1.4/IIE/22
dotyczącego dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem
Lp.
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Pytanie
1. Zwracam się z prośba o udostępnienie rzutów pomieszczeń z
zaznaczeniem kluczowych elementów:
lokalizacji serwerowni, planowanej lokalizacji zabudowy DataBox,
planowanego miejsca posadowienie
jednostek zewnętrznych klimatyzacji, planowana lokalizacja rozdzielni
elektrycznych, lokalizacja głównych
rozdzielnic elektrycznych.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający bezwzględnie wymaga aby:
szafy RACK, zabudowa DataBox,
klimatyzacja precyzyjna, system monitorowania parametrów
środowiska mają pochodzić od tego samego
producenta.
Proszę o wyjaśnienie zapisu "OPIS FUNKCJONALNY" "stelaż szafy
gruntowany zanurzeniowo". Jaką funkcjonalność w tym zapisie
Zamawiający określa ?
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Proszę o wyjaśnienie zapisu "OPIS FUNKCJONALNY" "zabudowa
wewnętrzna gruntowana zanurzeniowo". Jaką funkcjonalność w tym
zapisie Zamawiający określa ?
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Proszę o potwierdzenie, że system klimatyzacji ma obejmować 4
jednostki wewnętrzne typu InRow i 4
jednostki zewnętrzne (tj. 4 komplety: jednostka zewnętrzna + jednostka
wewnętrzna)

Odpowiedź
Firma ZETO RZESZÓW nie posiada szczegółowych rzutów pomieszczeń,
gdzie mają być zlokalizowane elementy wchodzące w skład
ogłoszonego postępowania ofertowego.
W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest
zapoznanie się z lokalizacją przedmiotu zapytania ofertowego
zapraszamy do wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami
zapytania ofertowego.
Nie, Zamawiający nie wymaga bezwzględnie, aby szafy RACK,
zabudowa, klimatyzacja precyzyjna, system monitorowania
parametrów środowiska pochodziły od tego samego producenta

Opis odnosi się do technologii wytworzenia (gruntowania) stelażu
szafy, a nie do funkcjonalności. Jak powszechnie wiadomo
gruntowanie zanurzeniowe istotnie pozytywnie wpływa na trwałość
danego elementu.
Opis odnosi się do technologii wytworzenia (gruntowania) stelażu
szafy, a nie do funkcjonalności. Jak powszechnie wiadomo
gruntowanie zanurzeniowe istotnie pozytywnie wpływa na trwałość
danego elementu.
Zamawiający podtrzymuje zapis, że każdy z
klimatyzatorów będzie współpracował z własną jednostką zewnętrzną,
a dostarczony zestaw klimatyzatorów ma zapewnić działanie co
najmniej jednego klimatyzatora na rząd szaf w przypadku awarii
któregokolwiek z nich.
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Prosze o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia systemu
klimatyzacji precyzyjnej z funkcja freecooling
Proszę o potwierdzenie, że centrala systemu monitoringu środowiska
musi pracować w zakresie
temperatur -30 stopni Celsjusza do +80 stopni Celsjusza.
Zamawiający określił, że klimatyzatory będą pracowały w układzie
2N+1. Z kolei w dokumencie "Tabela zgodności parametrów" określa
wymaganie dostarczenia 4 zestawów urządzeń klimatyzacji. Proszę o
doprecyzowanie czy ma być 2N+1 czy 4 zestawy?
Zamawiający wymaga przebudowę obecnej głównej rozdzielnicy
elektrycznej. Proszę o udostępnienie
dokumentacji istniejącej rozdzielni elektrycznej wraz z bilansem mocy w
celu określenia możliwości jej
rozbudowy dla potrzeb tej inwestycji.
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Proszę o udostępnienie dokumentacji istniejącego układu SZR (do
którego ma być realizowane
podłączenie szafy RA2) w celu weryfikacji możliwości rozbudowy i
kosztów z tym związanych.
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Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji
Głównego Punktu Dostepowego
w relacji do planowanej serwerowni, w celu określenie sposobu
prowadzenia instalacji oraz oszacowania kosztów.

Tak, zamawiający potwierdza wymaganie dostarczenia systemu
klimatyzacji precyzyjnej z funkcją freecooling
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Zamawiający doprecyzowuje, że dostarczony zestaw klimatyzatorów
ma zapewnić działanie co najmniej jednego klimatyzatora na rząd szaf
w przypadku awarii któregokolwiek z nich.
ZETO RZESZÓW nie posiada dokumentacji istniejącej głównej
rozdzielnicy elektrycznej.
W zakresie rozbudowy rozdzielnicy – należy traktować, iż obecne
parametry rozdzielnicy są wykorzystywane w 100%. W związku z
powyższym rozbudowa rozdzielnicy winna umożliwić sprawne,
stabilne i bezpieczne działanie całego przedmiotu dostawy będącej
przedmiotem zapytania ofertowego.
W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest
zapoznanie się z obecną główną rozdzielnicą elektryczną zapraszamy
do wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami zapytania
ofertowego.
ZETO RZESZÓW nie posiada dokumentacji istniejącego układu SZR.
W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest
zapoznanie się z obecnym istniejącym układem SZR zapraszamy do
wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami zapytania
ofertowego.
Firma ZETO RZESZÓW nie posiada szczegółowych rzutów
pomieszczeń, gdzie mają być zlokalizowane elementy wchodzące w
skład ogłoszonego postępowania ofertowego.
W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest
zapoznanie się z lokalizacją przedmiotu zapytania ofertowego
zapraszamy do wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami
zapytania ofertowego.
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Zamawiający określił wymaganie " zaprojektowanie i wykonanie
okablowania strukturalnego LAN i SAN
celem spięcia szaf w zabudowie typu kiosk w sposób umożliwiający
wykorzystanie pełnej funkcjonalności
dostarczonego sprzętu". Proszę o potwierdzenie, że okablowanie LAN i
SAN dotyczy szaf w których będzie
instalowany dostarczany sprzęt ?
Zamawiający określił wymów w zakresie drzwi do szaf RACK "kąt
otwarcia 270 stopni - drzwi przednie
jednoskrzydłowe i tylne dwuskrzydłowe". Proszę o informację z czego
wynika taki wymóg - w systemie szafy
RACK w zabudowie kiosku kąt otwarcia drzwi wydaje się niemożliwy do
osiągnięcia.

Nie, Zamawiający doprecyzowuje iż okablowanie LAN i SAN dotyczyć
będzie dostarczonych szaf oraz połączenia z istniejącą infrastrukturą

Drzwi o kącie otwarcia 270 stopni posiadają wyższą funkcjonalność niż
drzwi o mniejszym kącie otwarcia. Funkcjonalność ta jest istotna na
wypadek zmiany umiejscowienia szaf czy zmiany układu
funkcjonalnego

