
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 3 OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

DOSTAWA SERWERA BAZ DANYCH 

 

Pkt. 3 Procesor 

Wnosimy o wyjaśnienie czy oczekiwane wyniki testu spec odnoszą się ogólnie do procesorów 

nie zależnie od tego w jakim serwerze zostały one zainstalowane. Czy też wyniki te odnoszą 

się do procesorów zainstalowanych w oferowanym modelu serwera?  

Odpowiedz.  

Zamawiający wymaga aby wynik był opublikowany na stronie spec.org do dwóch 

procesorów oraz zaoferowanego modelu serwera. 

Pkt. 10 Porty 

 Wnosimy o dopuszczenie serwera wyposażonego w 4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0 z 

czego jeden znajduje się wewnątrz obudowy, a jeden z tyłu serwera. Wyspecyfikowane 

obecnie porty USB wskazują na rozwiązania tylko jednego producenta, co stanowi znaczne 

ograniczenie konkurencji.  

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego wymogu możliwości rozbudowy serwera o 

cyfrowy port video, zapis ten stanowi znaczne ograniczenie konkurencji. 

Odpowiedz.  

Zamawiający zaakceptuje serwer z jednym portem wewnętrznym USB 3.0, ale nadal wymaga 

pięciu porów USB 3.0, które nie mogą być osiągnięte przez stosowanie zewnętrznych 

przejściówek, rozgałęziaczy, konwerterów IP, kart PCIe, itp.  

Jednocześnie informuje iż kilku producentów spełnia to wymaganie. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy rozbudowy serwera o port cyfrowy Display Port lub HDMI. Jednocześnie 

informuje iż kilku producentów spełnia to wymaganie. 

Pkt 11. Napęd DVD  

Wnosimy wykreślenie zapisu w całości lub dopuszczenie zastosowania napędu zewnętrznego. 

Z uwagi na fakt, że obecnie coraz więcej oprogramowania dostarczane jest poprzez Internet, 

dlatego producenci odchodzą od możliwości instalacji wewnętrznego napędu DVD. Zapis w 

obecnej postaci stanowi znaczne ograniczenie konkurencji.  

Odpowiedz.  

Zamawiający akceptuje możliwość rozbudowy o zewnętrzny napęd DVD. 

Pkt. 12 Zasilacze, chłodzenie  

Wnosimy o dopuszczenie serwera wyposażonego redundantny zestaw 4 wentylatorów typu 

"hotplug". Część producentów w swoich serwerach instalują mniejszą niż zapisana w OPZ 

ilość wentylatorów, gwarantując prawidłową pracę urządzenia. Zapis w obecnej postaci 

stanowi więc znaczne ograniczenie konkurencji.  



Odpowiedz.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagając min. 6 szt. wentylatorów. Jednocześnie 

informuje iż kilku producentów spełnia to wymaganie. 

Pkt. 14 Karty/moduł zarządzający  

Wnosimy o usunięcie w podpunkcie k) konieczności posiadania funkcji nagrywania na 

żądanie. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla rozwiązania tylko jednego 

producenta, co stanowi znaczne ograniczenie konkurencji.  

Wnosimy o usunięcie podpunktu l) w całości. Wymóg ten jest charakterystyczny dla 

rozwiązania tylko jednego producenta, co stanowi znaczne ograniczenie konkurencji.  

Wnosimy o usunięcie podpunktu u) w całości. Wymóg ten stanowi znaczne ograniczenie 

konkurencji.  

Odpowiedz. 

Zamawiający usuwa wymaganie I), ale ze względu bezpieczeństwa platformy serwerowej 

nadal wymaga spełnienia wymagań k) i u). 

Pkt. 15 System monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów 

 Wnosimy o modyfikację punktu w następujący sposób: " 

a) Dostęp do systemu wymagany jest dla każdego oferowanego serwera. Jeżeli wymaga to 

dodatkowych licencji, to należy takie licencje dostarczyć.  

b) System musi być w postaci platformy uruchomionej jako usługa webowa (z przeglądarki 

internetowej), system niezależny od infrastruktury IT Zamawiającego.  

c) System musi zapewniać:  

- scentralizowany widok parametrów monitorowanych serwerów, co najmniej: numer seryjny, 

stan zdrowia (Ok, Ostrzeżenie, itp), stan zasilania (Wł., Wył.), nazwa produktu (model 

serwera), status poszczególnych komponentów (zasilacz, pamięć, procesor, dyski, itp.);  

- informacje na temat stanu gwarancji serwera - co najmniej czy jest aktywna; 

 - prezentację wersji zainstalowanego oprogramowania układowego na poszczególnych 

komponentach serwera; 

 - analizę danych pod kątem bezpieczeństwa serwerów np. ostrzeganie użytkownika o 

nieudanych próbach logowania; 

 - prognozy pod kątem awarii poprzez ostrzeganie użytkownika o uszkodzonych 

komponentach.  

Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta sprzętu co 

stanowi znaczące naruszenie konkurencji. 

Odpowiedz.  

Zamawiający zaakceptował rozwiązanie oparte o usługę web uruchamianą lokalnie, ale 

Oferent musi dostarczyć dla tego rozwiązania oddzielny dedykowany serwer oraz zapewnić 



36 godzin konsultacji specjalisty autoryzowanego serwisu producenta na prace polegające na 

analizie, obserwacji i raportowaniu opisanych wymagań 


