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Warszawa, dnia 26 października  2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia 20/dost./2018) 

 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

serwerów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 7: 

„Szanowni Państwo analizując pytania i odpowiedzi dochodzimy do wniosku, iż firma je zadająca, 

zamierza złożyć ofertę na rozwiązanie hiperkonwergentne firmy HPE tj. SimpliVity. Zwracamy 

uwagę, iż Zamawiający przychylając się do wniosku tego Wykonawcy w odpowiedzi na pytanie nr 4 

zamknął sobie rozbudowę klastra a wręcz ograniczył liczbę jego węzłów do jedynie dwóch. Firma 

HPE dopuszcza połączenie dwóch węzłów z obsadą opartą na dyskach SSD (All-Flash) bezpośrednio 

bez udziału przełącznika portami kart sieciowych 10Gbps. Jednak w przypadku zwiększenia liczby 

węzłów a taki zamiar określił Zamawiający w punkcie 2.4 SIWZ poprzez wymóg: „W ramach umowy 

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, tj. dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych i 

sprawnych technicznie serwera, który może stworzyć dodatkowo jeden węzeł (Sprzęt Dodatkowy)”, 

nie jest to możliwe bez dodatkowego przełącznika o architekturze 10Gbps, co potwierdza 

dokumentacja firmy HPE pod linkiem: 

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-

a00039816en_us&docLocale=en_US   

W zadanym pytaniu Wykonawca tak opisując swoją tezę „…rozwiązania hiperkonwergentne 

charakteryzują się tym, że NOD-y w tych rozwiązaniach łączy się bezpośrednio ze sobą za pomocą 

dedykowanych portów i kabli z pominięciem pośrednich urządzeń (typu przełącznik) w celu 

uzyskania jak największej wydajności i odporności na awarie” zapomniał wspomnieć, że połączenie 

bezpośrednie pomiędzy NOD- ami dotyczy JEDYNIE konfiguracji dwuwęzłowej, co potwierdza 

dokumentacja HPE: 

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-a00039816en_us&docLocale=en_US
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-a00039816en_us&docLocale=en_US


 

 
 

 

Dodatkowo przy tak przyjętym wymogu Wykonawca ten stawia się w uprzywilejowanej pozycji, 

ponieważ inni czołowi producenci rozwiązań hiperkonwergentnych nie przewidują innej magistrali 

niż 10 Gbps i to przy użyciu przełączników, ponieważ z zasady takie rozwiązania mają być skalowalne 

a bez specjalizowanych urządzeń sieciowych jakim są switche nie jest to możliwe przy większej liczbie 

NOD-ów niż dwa. 

Czyli w przyszłości Zamawiający będzie zmuszony do dodatkowej procedury związanej z zakupem 

takiej klasy switcha, aby uzyskać dalszą rozbudowę, a zakupiony ewentualnie w tym postępowaniu 

przełącznik 1Gbps okaże się zbędny lub niewystarczający. To podważa zasadę, iż instytucja publiczna 

powinna racjonalnie wydawać swoje środki. 

 



 

 
 

Wykonawca w tym samym punkcie podnosi także problem unieważnienia poprzedniego rozwiązania 

z powodu przekroczenia budżetu. Zawracamy uwagę, że zdecydowanie sensowniejszą zmianą 

specyfikacji w celu ograniczenia kosztu rozwiązania, będzie zmiana wymogu obsady dyskowej z typu 

All-Flash na rozwiązanie hybrydowe tj. połączenie dysków SSD z dyskami SAS 10k. Przykładowa 

konfiguracja dyskowa: Zakładając trzy węzły, każdy obsadzony dwoma dyskami 800GB SSD SAS 

12Gbps i 8 dyskami SAS o pojemności 1,2 TB przy prędkości obr. 10 tys. obr./min 12 Gbps co daje 

przestrzeń dyskową użytkową 12TB. To wydaje się być dużo bardziej racjonalnym krokiem niż 

znaczne ograniczenie zaproponowane przez rzeczonego Wykonawcę, ponieważ pozwoli to obniżyć 

koszt rozwiązania bez ograniczenia jego funkcjonalności a zapewni wystarczającą wydajność. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wnioskujemy o przywrócenie wymogu zaoferowania 

przełącznika o architekturze 10Gbps jako rozwiązania nieblokującego dalszej możliwości rozbudowy 

środowiska hiperkonwergentnego oraz zmianę rodzaju obsady dyskowej z typu All-Flash na obsadę 

hybrydową (połączenie dysków SDD z obrotowymi 10k rpm) o sumarycznej przestrzeni min. 10TB 

co zapewni Zamawiającemu obniżenie kosztu rozwiązania a jednocześnie da rzeczywistą możliwość 

rozbudowy klastra (co było wymagane w punkcie 2.4 SIWZ) o kolejne węzły bez dodatkowych 

nakładów w infrastrukturę sieciową.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający  wyraża zgodę na zmiany zaproponowane w pytaniu.  

 

Ponadto Zamawiający wprowadza poniższą modyfikację SIWZ: 

W Rozdziale 4 pkt 4.8.3 zapis o treści „wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy.” zastępuje się zapisem „wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 3 ustawy”. 

Analogiczną zmianę Zamawiający wprowadza analogiczną zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu.   

W załączeniu poprawiony Formularz Oferty.   

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu. Przedłużony termin 

składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 19 listopada 2018 r. godz. 10:20. 

 


