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WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dot. zamówienia publicznego pn.  

Dostawa i konfiguracja klastra serwerów wraz z macierzą dyskową i systemem 
backupowym z wykorzystaniem serwera NAS wraz z oprogramowaniem oraz 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania oraz 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Dotyczy serwera RACK – 2 szt. 
Pytanie nr 1 
Czy w związku z opisem wskazującym na wymaganie łącznie 7 dysków (4 z przodu, 
możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 dyski z przodu oraz 1 dysk z tyłu serwera), 
zamawiający dopuści rozwiązanie, które będzie umożliwiać lepszą możliwość rozbudowy 
serwera w przyszłości posiadające 8 slotów na dyski z przodu? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 5x USB w tym 3x USB 3.0? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 3 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym port typu DisplayPort zostanie osiągnięty 
poprzez przejściówkę z portu VGA? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści standard chłodzenia Fresh Air, który w swojej specyfice jest 
przewyższa parametry zdefiniowane przez ASHRAE A4, umożliwiając między innymi pracę w 
zakresie temperatur od -5°C do 45°C ? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 5 
Wnosimy o usunięcie zapisu dot. Elektronicznego panelu diagnostycznego. Opisane 
rozwiązanie jest charakterystyczne tylko dla jednego producenta tj. HPE. 
 



Odpowiedź 
Wykreślono zapis w załączniku nr 1 do SIWZ - Klaster uslugi v4 - DK serwer oraz załączniku 
nr 8 - wzór formularz cenowy. 
 
Pytanie nr 6 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające wyświetlenie informacji o stanie 
procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego 
 
Pytanie nr 7 
Karta zarządzająca – prosimy o wykreślenie wymogu aby karta zarządzająca miała 
możliwość przekierowania alertów SNMP. 
 
Odpowiedź 
Wykreślono zapis w załączniku nr 1 do SIWZ - Klaster uslugi v4 - DK serwer oraz załączniku 
nr 8 - wzór formularz cenowy. 
 
Pytanie nr 8 
Zamawiający oczekuje rozwiązania, które będzie w stanie przechwytywać, nagrywać i 
odtwarzać sekwencje video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera. Na bazie 
dobrych praktyk potwierdzamy, że jest to istotna funkcjonalność jednak zwracamy się z 
prośbą o usunięcie dopisku o nagrywaniu na żądanie z uwagi ograniczenie konkurencyjności 
oraz znikomy udział funkcjonalność w przypadku krytycznych dla serwera usług 
bezpieczeństwa. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie potrafiące przechwytywać, 
nagrywać i odtwarzać sekwencje video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera ale 
nie wspierające nagrywania na żądanie? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 9 
Zamawiający oczekuje rozwiązania oferującego funkcję zdalnej konsoli szeregowej Textcons 
przez SSH z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności co ogranicza 
konkurencję wskazując konkretnego producenta. Czy Zamawiający akceptuje zmianę 
zapisu: „funkcja zdalnej konsoli szeregowej – Textcons przez SSH (wirtualny port 
szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności” na „funkcja 
zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy)” 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 10 
Czy przy wymaganej funkcjonalności związanej z zarządzaniem grupami serwerów, 
Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym to opisana funkcjonalność zostanie 
zrealizowana poprzez dodatkowe, dedykowane oprogramowanie do zarządzania od 
producenta? 
 
 



Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 11 
W zakresie zarządzania grupami Zamawiający oczekuje aby była możliwość obsługiwania 
wspólnych wirtualnych mediów dla grupy. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego 
wymagania, ponieważ wskazuje ono konkretnego producenta i ogranicza konkurencję. 
 
Odpowiedź 
Wykreślono zapis w załączniku nr 1 do SIWZ - Klaster uslugi v4 - DK serwer oraz załączniku 
nr 8 - wzór formularz cenowy. 
 
Pytanie nr 12 
Zamawiający wymaga aby rozwiązanie było w stanie realizować bezpieczne połączenia z 
konsolą zarządzającą przy wykorzystaniu protokołów SSL / SSH. Z praktycznego punktu 
widzenia zapis o wymaganiu enkrypcji AES/3DES oraz RC4 wydaje się być nieuzasadniony w 
nawiązaniu do wcześniejszego. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które nie będzie 
wspierało enkrypcji AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o wykreślenie zapisów o wspieraniu systemów Clear OS, CentOS jako bezzasadne i 
charakterystyczne dla serwerów firmy HPE 
 
Odpowiedź 
Wykreślono zapis w załączniku nr 1 do SIWZ - Klaster uslugi v4 - DK serwer oraz załączniku 
nr 8 - wzór formularz cenowy. 
 

Dotyczy - Macierz dyskowa - 1 szt 
 
Pytanie nr 14 

Pamięć Cache à Biorąc pod uwagę, że pamięć Cache w macierzach – to wypadkowa 
funkcjonalności i prędkości macierzy i jako sam parametr nie ma większego wpływu na 
działanie macierzy, czy zamawiający zaakceptuje macierz posiadającą 16GB Ram? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 15 

Porty (BaseT) à Czy zamawiający zaakceptuje połączenie w technologii światłowodowej lub 
DAC zamiast portów 10Gb-T 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
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