
 

 

 
PAO/X/MS/158/2018 

Warszawa, dnia 18 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 wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę serwerów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Poniżej pytanie wraz 

z odpowiedzią Zamawiającego.  

Pytanie nr 1: 

„Zamawiający w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 1. Węzeł 

Serwera, tabela punkt 1 Typ infrastruktury wymaga obudowy montowanej w szafie 19” RACK, 

wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot Plug.  

Wykonawca pragnie nadmienić, że różni producenci rozwiązań hiperkonwergentnych, dopuszczają 

różne metody rozbudowy swoich rozwiązań. Jedni poprzez dokładanie pojedynczych dysków 

i zwiększanie przez to powierzchni storage, inni zaś poprzez dokładanie kolejnych NOD-ó 

(z predefiniowaną ilością dysków, która nie może być w jakikolwiek modyfikowana), przez co uzyskuje 

się większa powierzchnię storage ale i większą wydajność i bezpieczeństwo. Wykonawca informuje 

również, że poprzez dodanie wymogu, że obudowa ma mieć możliwość instalacji min. 10 dysków 2.5” 

Hot Plug wyeliminował możliwość zaoferowania rozwiązania światowego producenta rozwiązań 

hiperkonwergentnych (HPE). 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę wymagania z: Obudowa montowana 

w szafie 19” RACK, wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot Plug, na: 

Obudowa montowana w szafie 19” RACK, wysokości max 2U. 

Taka zmiana wymagania pozwoli na zaoferowanie kluczowego rozwiązania hiperkonwergentnego 

oferowanego na rynku światowym, producenta HPE.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu.  

 

Pytanie nr 2: 

„Zamawiający w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 1. Węzeł 

Serwera, tabela punkt 3. Dyski twarde wymaga aby:  Rozwiązanie musi być zbudowane na dyskach 

SSD, z dynamiczną alokacją poziomu zabezpieczenia, zależnie od ilości węzłów posiadanych przez 

Zamawiającego. Podstawowe zabezpieczenie wymaga dwóch kopii danych oraz informacji 

rozstrzygającej.  

Wymagana ilość węzłów: minimum trzy przy zabezpieczeniu typu RAID-1 dla obiektu wirtualnego 

dysku.  

Wykonawca informuje, że tak postawione wymaganie powoduje wyeliminowanie z możliwości 

zaoferowania rozwiązania światowego producenta rozwiązań hiperkonwergentnych (HPE). 

Wymaganie tak opisane spełnia tylko i wyłącznie rozwiązanie hiperkonwergentne DELL EMC VxRail.  



 

 
 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie części 

zapisu: z dynamiczną alokacją poziomu zabezpieczenia, zależnie od ilości węzłów posiadanych przez 

Zamawiającego. Podstawowe zabezpieczenie wymaga dwóch kopii danych oraz informacji 

rozstrzygającej. Wymagana ilość węzłów: minimum trzy przy zabezpieczeniu typu RAID-1 dla 

obiektu wirtualnego dysku. Przychylenie się do wniosku Wykonawcy umożliwi przedstawienie 

większej ilości konkurencyjnych ofert w przedmiotowym postępowaniu, co jest niewątpliwie 

z korzyścią dla Zamawiającego.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wykreśla ww. opisu, ale dopuszcza, aby wykonawcy przedstawili rozwiązania 

zbudowane na SSD zabezpieczone poprzez RAID 5 lub RAID 6.  

 

Pytanie nr 3: 

„Zamawiający w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 1. Węzeł 

Serwera, tabela punkt 4. Płyta główna wymaga aby: Płyta główna obsługiwała do 2TB pamięci RAM. 

Wykonawca informuje że tak postawione wymaganie powoduje wyeliminowanie z możliwości 

zaoferowania rozwiązania światowego producenta rozwiązań hiperkonwergentnych (HPE). 

Rozwiązanie hiperkonwergentne firmy HPE posiada możliwość zainstalowania na płycie główne 

pojedynczego NOD-u do 1,5TB pamięci RAM i dlatego Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie do 

zaoferowania rozwiązania hiperkonwergentnego, którego Płyta główna obsługuje do 1,5TB pamięci 

RAM. Zgodzenie się na taką zmianę umożliwi przedstawienie większej ilości konkurencyjnych ofert w 

przedmiotowym postępowaniu, co jest niewątpliwie z korzyścią dla Zamawiającego.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu.  

Pytanie nr 4: 

„ Zamawiający w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 

2 Przełącznik sieciowy wyspecyfikował rozwiązanie z wysokiej półki cenowej i funkcjonalnej.  

Wykonawca pragnie nadmienić, że tego typu przełączniki o takich funkcjonalnościach, wydajności 

i przepustowościach nie będą w pełni wykorzystane w połączeniu z rozwiązaniem 

hiperkonwergentnym ponieważ, 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. Przełączniki są stosowane jedynie do połączenia rozwiązania 

hiperkonwergentnego z infrastrukturą LAN w danej organizacji i do podłączenia portów do 

zarządzania rozwiązaniem hiperkonwergentnym. Do tego typu zastosowania nie ma potrzeby 

stosować przełączników z wysokiej półki cenowej ale można zastosować przełączniki niższej klasy.  

W związku z tym że Zamawiający po raz drugi opublikował postępowanie na zakup rozwiązania 

hiperkonwergentnego, ponieważ pierwsze postępowanie unieważnił z powodu braku środków na 

sfinansowanie zakupu, proponujemy zmniejszyć wymagania względem przełączników sieciowych do 

takich, aby można było zaproponować niższej klasy przełączniki, które będą adekwatne 

wydajnościowo do oferowanego rozwiązania hiperkonwergentnego oraz cenowo co jednocześnie 

pozwoli uzyskać duże oszczędności i oferty mieszczące się w budżecie jaki posiada Zamawiający na 

sfinansowanie przedmiotowego postępowania. Pragniemy poinformować że przełączniki adekwatne 

do rozwiązania hiperkonwergentnego powinny charakteryzować się takimi parametrami jak: 

Lp. Parametry 

 

Konfiguracja 

minimalna 

Zamawiającego 

Parametry  

Aruba 2930F 24G 

4SFP+ Switch 



 

 
 

 

1. Typ 

infrastruktury 

Obudowa montowana 

w szafie 19” RACK, 

wysokości max 1U 

Obudowa montowana 

w szafie 19” RACK, 

wysokości max 1U 

2. Wymagania • Min. 20 

portów SFP+ 1/10 GE 

obsadzonych 

modułami 10Gb/s  

• Min. 2 porty 

QSFP+ 10/40 Gb/s   

obsadzonych 

modułami QSPF+ 

10Gb/s  

• Obsługa 

SNMP v1/v2/v3. 

• Obsługa 

routingu statycznego i 

dynamicznego min. 

RIP dla IPv4 oraz 

statycznego dla IPv6. 

• Obsługa 

autoryzacji Multi-

method / multi-user 

per port 

authentication, MAC 

Authentication, RFC 

3580 RADIUS VLAN 

to policy mapping.  

• Realizacja 

usług: Data Center 

Bridging, LLDP/LLDP-

MED, IGMP v1/v2/v3 

– MLD snooping 

v1/v2.. 

• Przełączanie 

min. 950Gbps, 

przepustowość min. 

700Mpps. 

• Pojemność 

tablicy adresów MAC 

min. 16000. 

• Wbudowany 

port USB, zarządzania 

out of band oraz 

konsoli. 

• Opóźnienie 

przełączania pakietów 

 Min. 24 portów 1 GbE 

RJ-45 

• Min. 4 porty SFP+ 

1/10 Gb/s   

obsadzonych 

modułami SFP+ 

10Gb/s  

• Obsługa SNMP 

v1/v2/v3. 

• Obsługa routingu 

statycznego i 

dynamicznego min. 

RIP dla IPv4 oraz 

statycznego dla IPv6. 

• Obsługa autoryzacji 

Multi-method / multi-

user per port 

authentication, MAC 

Authentication, RFC 

3580  

• Realizacja usług: 

LLDP/LLDP-MED, 

IGMP v1/v2/v3 – 

MLD snooping  

• Przełączanie min. 

128Gbps, 

przepustowość min. 

95Mpps. 

• Pojemność tablicy 

adresów MAC min. 

16000. 

• Wbudowany port 

USB/micro-USB 

zarządzania out of 

band oraz konsoli. 

• Opóźnienie 

przełączania pakietów 

na portach 10GE nie 

większe niż 2 

mikrosekundy. 

• Musi 

obsługiwać, co 

najmniej protokoły: 



 

 
 

na portach 10GE nie 

większe niż 2 

mikrosekundy. 

• Musi 

obsługiwać, co 

najmniej protokoły: 

STP, RSTP, PVST+, 

MSTP 

• Musi wspierać 

funkcjonalność 

wirtualnej agregacji 

portów umożliwiającą: 

- terminowanie 

pojedynczej wiązki 

EtherChannel/LACP 

wyprowadzonej z 

urządzenia 

zewnętrznego 

(serwera, 

przełącznika) na 2 

niezależnych 

opisywanych 

urządzeniach  

- budowę topologii 

sieci bez pętli z 

pełnym 

wykorzystaniem 

agregowanych łączy  

- umożliwiać 

wysokodostępny 

mechanizm kontroli 

dla 2 niezależnych 

opisywanych urządzeń  

- implementacje 

dedykowanego 

protokołu innego niż 

STP, RSTP, PVST+, 

MSTP umożliwiający 

szybką konwergencję 

sieci w przypadku 

zastosowania 

topologii Ring. 

• Redundancja 

zasilania. 

Musi wspierać 

następujące 

mechanizmy związane 

STP, RSTP, PVST+, 

MSTP 

•Musi wspierać 

następujące 

mechanizmy związane 

z zarządzaniem i 

zapewnieniem 

bezpieczeństwa w 

sieci: 

• Urządzenie 

musi posiadać 

dedykowany port 

konsolowy do 

zarządzania typu RJ45 

(konsola)  

• Autoryzacja 

użytkowników/portów 

w oparciu o 802.1x 

oraz EAP 

• Możliwość 

uzyskania dostępu do 

urządzenia przez 

SNMPv1/2/3 i SSHv2 

• Implementacji 

listy kontroli dostępu 

(ACL) na poziomie co 

najmniej warstwy 2 

• Obsługa 

dynamicznej inspekcji 

ARP 

• Obsługa sFlow lub 

ekwiwalentu 

• Obsługa 

monitorowania ruchu na 

porcie (Port Monitoring) 



 

 
 

z zarządzaniem i 

zapewnieniem 

bezpieczeństwa w 

sieci: 

• Co najmniej 3 

poziomy dostępu 

administracyjnego 

przez konsole: 

• Urządzenie 

musi posiadać 

dedykowany port 

konsolowy do 

zarządzania typu RJ45 

(konsola) oraz drugi 

wydzielony 

10/100/1000BaseT 

• Autoryzacja 

użytkowników/portów 

w oparciu o 802.1x 

oraz EAP 

• Możliwość 

uzyskania dostępu do 

urządzenia przez 

SNMPv1/2/3 i SSHv2 

• Implementacji 

listy kontroli dostępu 

(ACL) na poziomie co 

najmniej warstwy 2 

• Obsługa 

DHCP Snooping 

• Obsługa 

dynamicznej inspekcji 

ARP 

• Obsługa 

walidacji adresów IP o 

MAC (MAC+IP 

Source Address 

Validation) 

• Obsługa 

walidacji adresów 

MAC (DHCP MAC 

Address Validation) 

• Obsługa, co 

najmniej sFlow v5 lub 

ekwiwalentu 

• Obsługa 

monitorowania ruchu 



 

 
 

na porcie (Port 

Monitoring) 

3. Gwarancja • okres trwania 

zgodnie z ofertą 

wykonawcy, ale nie 

krótszy niż 36 

miesięcy 

• tryb zgłaszania 

24x7 

• czas naprawy 

24h od momentu 

zgłoszenia awarii 

• urządzenie 

musi posiadać 

gwarancję producenta 

z możliwością 

zgłoszenia awarii 

bezpośrednio u 

producenta z 

lokalizacji 

zamawiającego w 

języku polskim 

• okres trwania 

zgodnie z ofertą 

wykonawcy, ale nie 

krótszy niż 36 

miesięcy 

• tryb zgłaszania 

24x7 

• czas naprawy 

24h od momentu 

zgłoszenia awarii 

• urządzenie musi 

posiadać gwarancję 

producenta z możliwością 

zgłoszenia awarii 

bezpośrednio u producenta z 

lokalizacji zamawiającego w 

języku polskim 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu. W załączniku nr 1 do SWIZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający w ust.2 dot. przełączników usuwa 

dotychczasową tabelę i zastępuję ja poniższą tabelą: 

  

Lp. Parametry 

 

Konfiguracja minimalna Zamawiającego 

1. Typ 

infrastruktury 

Obudowa montowana w szafie 19” RACK, wysokości 

max 1U 

2. Wymagania • Min. 24 portów 1 GbE RJ-45 

• Min. 4 porty SFP+ 1/10 Gb/s   obsadzonych modułami 

SFP+ 10Gb/s  

• Obsługa SNMP v1/v2/v3. 

• Obsługa routingu statycznego i dynamicznego min. RIP 

dla IPv4 oraz statycznego dla IPv6. 

•  Obsługa autoryzacji Multi-method / multi-user per port 

authentication, MAC Authentication, RFC 3580  

• Realizacja usług: LLDP/LLDP-MED, IGMP v1/v2/v3 – 

MLD snooping  



 

 
 

• Przełączanie min. 128Gbps, przepustowość min. 

95Mpps. 

•  Pojemność tablicy adresów MAC min. 16000. 

• Wbudowany port USB/micro-USB zarządzania out of 

band oraz konsoli. 

•  Opóźnienie przełączania pakietów na portach 10GE nie 

większe niż 2 mikrosekundy. 

• Musi obsługiwać, co najmniej protokoły: STP, RSTP, 

PVST+, MSTP 

• Musi wspierać następujące mechanizmy związane z 

zarządzaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa w 

sieci: 

• Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy 

do zarządzania typu RJ45 (konsola)  

• Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o 802.1x 

oraz EAP 

• Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez 

SNMPv1/2/3 i SSHv2 

• Implementacji listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie 

co najmniej warstwy 2 

•  Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 

• Obsługa sFlow lub ekwiwalentu 

• Obsługa monitorowania ruchu na porcie (Port 

Monitoring) 

3. Gwarancja  okres trwania zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie 

krótszy niż 36 miesięcy 

 tryb zgłaszania 24x7 

 czas naprawy 24h od momentu zgłoszenia awarii 

 urządzenie musi posiadać gwarancję producenta z 

możliwością zgłoszenia awarii bezpośrednio u 

producenta z lokalizacji zamawiającego w języku polskim 

 

Zamawiający analogicznie poprawia Formularz oferty.  

 

Pytanie nr 5: 



 

 
 

„Zamawiający w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3. 

Urządzenie UPS podpunkt funkcjonalność wymaga aby w wyposażeniu znajdowało się 

oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS i zamykanie systemów operacyjnych 

pracujących pod nast. systemami: Windows 7 / 8 / 2012 /2008 / Vista / 2003 / XP- Linux: Debian 

GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.4, Redhat Enterprise Linux: RHEL 6, 

Fedora core 18 Ubuntu: 12.10, VMWare: vCenter / ESXi 5.0. 

Wykonawca informuje Zamawiającego że systemy operacyjne jak: Windows Vista, Windows 2003, 

Windows XP, Linux Debian GNU, Linux Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.4, Fedora core 

18 Ubuntu: 12.10 nie są już wspierane przez producentów a co za tym idzie 

producenci oprogramowania umożliwiającego monitorowanie UPS i zamykania systemów 

operacyjnych również nie wspierają tych systemów.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o wykreślenie tych systemów (Windows Vista, 

Windows 2003, Windows XP, Linux Debian GNU, Linux Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 

11.4, Fedora core 18 Ubuntu: 12.10) z wymogu, ponieważ pozwoli to na złożenie oferty nie 

podlegającej odrzuceniu a jednocześnie konkurencyjnej cenowo.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu.  

 

 

 

W załączeniu: 

Poprawiony Formularz oferty.  

 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i ofert nie ulega przedłużeniu.  


