
 

 

 
 

PAO/X/MS/138/2018 

Warszawa, dnia 07 września  2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów (znak zamówienia 

17/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 Serwery obliczeniowe 2 szt. podpunkt 1.7. wymaga wyposażenia serwera w 2 porty 16Gb FC wraz  

z wkładkami 16Gb FC SFP+ SW. Jednocześnie w podpunkcie 1.9. Zamawiający wymaga min. 1 karty  

w technologii FibreChannel gotowej do podłączenia oferowanej macierzy dyskowej, zapewniającą 

transfer min. na poziomie 12Gb/s na każdy z portów. Karta musi posiadać min. 2 porty gotowe do 

połączenia z infrastruktura. 

 Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby serwery były wyposażone 

w dwie osobne karty FC z których jedna będzie realizowała funkcjonalność z podpunktu 1.7. 2 porty 

16Gb FC wraz z wkładkami 16Gb FC SFP+ SW, a druga funkcjonalność z podpunktu 1.9, czy serwery 

mają być wyposażone w jedną kartę FC, która będzie realizowała jednocześnie funkcjonalność 

z podpunktu 1.7. 2 porty 16Gb FC wraz z wkładkami 16Gb FC SFP+ SW oraz z podpunktu 1.9?”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający wymaga, aby serwery były wyposażone w dwie osobne karty 
FC z których jedna będzie realizowała funkcjonalność z podpunktu 1.7. 2 porty 16Gb FC 
wraz z wkładkami 16Gb FC SFP+ SW, a druga funkcjonalność z podpunktu 1.9 
Dwie osobne karty FC są wymagane do podłączenia oferowanej macierzy oraz biblioteki 
taśmowej 
 

 

Pytanie nr 2: 

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

1 Serwery obliczeniowe 2 szt. podpunkt 1.10 wymaga, aby serwer posiadał port VGA 

(z tyłu) z możliwością dodania kolejnego portu VGA z przodu serwera.  

Wykonawca informuje Zamawiającego, że standard VGA jest przestarzałą technologią i w nowych 

modelach serwerów standard VGA jest zastępowany nowszymi standardami. Producenci stosują 

między innymi porty DisplayPort.  

Czy w zawiązku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z portem VGA  

(z tyłu) oraz z możliwością dodania kolejnego portu w standardzie DisplayPort lub HDMI z przodu 

serwera?” 



 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 3: 

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

1 Serwery obliczeniowe 2 szt. podpunkt 1.14 wymaga wspierania systemów operacyjnych XenServer 

7, Oracle Linux 7, VMware vSphere 5.5 U3, VMware vSphere 6.0 U2.   

 Wykonawca informuje Zamawiającego, że wyżej wymienione wersje systemów operacyjnych zostały 

zastąpione nowszymi wersjami. Producenci serwerów, dla nowo powstałych modeli, nie testują 

działania starych systemów operacyjnych tylko z najnowszymi wersjami do kilku wersji wstecz. 

Wymienione wersje systemów operacyjnych są na tyle stare, że dla najnowszych modeli serwerów 

nie ma już wsparcia.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do zaoferowania serwerów, które nie posiadają 

wsparcia dla systemów wyżej wymienionych, ale posiadają wsparcie dla nowszych i wersji: XenServer 

7.5, Oracle Linux 7.4, VMware 6.0 U3? „ 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 4: 

„Serwery obliczeniowe - 2 szt. – punkt 1.4: 

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć liczbę wymaganych slotów PCI-E do 6 szt.?  

To umożliwi nam zaproponowanie sprzętu światowego producenta a umożliwi Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 5: 

„Serwery obliczeniowe - 2 szt. – punkt 1.1: 

Czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć wysokość obudowy do 3U?  

To umożliwi nam zaproponowanie sprzętu światowego producenta a umożliwi Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 6: 

„Serwery obliczeniowe - 2 szt. – punkt 1.10: 

Czy Zamawiający się zgodzi się dopuścić czytnik kart na dwie karty MicroSD producenta serwera 

montowany do płyty głównej poprzez dedykowany slot. 

Takie rozwiązanie umożliwia pracę dwóch kart w trybie RAID1, co skutkuje wyższym stopniem 

zabezpieczenia dla ewentualnego wirtualizatora.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 7: 

„Serwery obliczeniowe - 2 szt. – punkt 1.13: 

Czy Zamawiający się zgodzi się dopuścić zewnętrzny napęd DVD?  



 

 
 

To umożliwi nam zaproponowanie sprzętu światowego producenta a umożliwi Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 8: 

„Biblioteka taśmowa - 1 szt. – punkt 3.3: 

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie możliwość rozbudowy do czterech napędów poprzez 

dołożenie kolejnych modułów? 

To umożliwi nam zaproponowanie sprzętu światowego producenta a umożliwi Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 9: 

„Zasilacz UPS - 1 szt. – punkt 5.3: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania dodatkowego zestawu baterii, moduł typu rack o 

rozmiarze 3U? 

To umożliwi nam zaproponowanie sprzętu światowego producenta a umożliwi Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 10: 

„Przełącznik sieciowy - 2 szt. – punkt 7.16: 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu lub dopuści jako równoważne dostarczenie 

przełączników zgodnych z systemem zarządzania Dell OpenManage Network Manager w zakresie 

monitorowania oraz zarządzania konfiguracją? 

To umożliwi nam zaproponowanie sprzętu światowego producenta a umożliwi Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający wykreśla  punkt 7.16 z opisu przełącznika sieciowego.  

Pytanie nr 11: 

 „W Załączniku nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w Tabeli w pkt. 2 Macierze 

dyskowe, ppkt. 2.7 Zamawiający wyspecyfikował:  

"Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu 

instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: 

-  obsługa serwisowa w trybie 24x7, zapewniona poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, 

poczta elektroniczna, formularz www; 

-  czas reakcji: 4 godziny; 

-  diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 

producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 

-  możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 

-  czas usunięcia awarii: 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia; 

-  w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego; 

-  dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany np. za 

pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; 



 

 
 

  -  firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych 

lub równoważną oraz posiadać autoryzacje producenta serwera." 

  

Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztów dopuści wymagania dotyczące gwarancji dla macierzy na 

zasadach jak dla serwerów, tj: 

Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) w miejscu 

instalacji sprzętu realizowanej na następujących warunkach: 

-  obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez następujące 

kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; 

-  czas reakcji: 4 godziny; 

-  diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 

producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 

-  możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 

-  czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia; 

-  w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego; 

-  dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany np. za 

pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; 

-  firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta serwera lub równoważną.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną  w pytaniu Wykonawcy. 

  

Pytanie nr 12: 

„W Załączniku nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w Tabeli w pkt. 2 Macierze 

dyskowe, ppkt. 2.4 Zamawiający wyspecyfikował:  

 "Zasilanie – Zamawiający wymaga by oferowana macierz dyskowa posiadała redundancje zasilania w 

postaci  2 niezależnych zasilaczy z możliwością wymiany bez wyłączania urządzenia, każdy o mocy co 

najmniej 550W." 

 Czy Zamawiający dopuści Macierz dyskową posiadającą redundancje zasilania w postaci  2 

niezależnych zasilaczy z możliwością wymiany bez wyłączania urządzenia, każdy o mocy co najmniej 

460W?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną  w pytaniu Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 13: 

„ Dotyczy:  

1. serwery, 1.8  

Zamawiający określił dokładnie rozdzielczości dla wbudowanej karty graficznej 1280 x 1024 ( 

32bpp) oraz 1920x1200 (16bpp). Dla pracy administracyjnej wystarczająca jest rozdzielczość 1280 

x 1024 ( 32bpp) przy czym zdecydowana większość producentów serwerów oferuje maksymalnie 

rozdzielczość 1600 x 1200 ( 16bpp). Wymóg rozdzielczości 1920 x 1200 ( 16bpp) nie ma żadnego 

uzasadnienia praktycznego, gdyż do pracy administracyjnej w żaden sposób nie jest wymagana 

rozdzielczość na poziomie HD. Wymóg taki jedynie ogranicza konkurencję zwłaszcza, że z opisu 

parametrów serwera nie wynika, aby Zamawiający używał serwera do aplikacji wymagającej 

rozdzielczości HD. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie serwera z wbudowaną kartą 

graficzną pozwalającą na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1280 x 1024 ( 32bpp) oraz 1600 x 

1200 (16bpp).” 



 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 14: 

„ Dotyczy:  

1. serwery, 1.10  

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera wyposażonego w slot na kartę MicroSD. Większość 

czołowych producentów serwerów stosuje aktualnie nośniki M.2 zamiast kart pamięci SD. Karty SD 

są stosowane w serwerach starszych technologicznie. Nośniki M.2 są w pełni równoważne 

funkcjonalnie w stosunku do minimalnych wymagań Zamawiającego, wydajniejsze, bezpieczniejsze i 

większe pojemności niż . W związku z powyższym wnosimy o akceptację serwerów wyposażonych w 

możliwość instalacji nośników M.2. W przypadku podtrzymania wymogów prosimy o wyjaśnienie 

dlaczego Zamawiający nie akceptuje rozwiązania równoważnego.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 15: 

„ Dotyczy:  

1. serwery, 1.12  

Zamawiający określił minimalną liczbę 6 redundantnych wentylatorów. Prosimy o uzasadnienie przez 

Zamawiającego wymaganej ilości 6 wentylatorów w związku z faktem, iż liczba wentylatorów w 

danym urządzeniu danego producenta uzależniona jest tylko i wyłącznie od projektu konstrukcji 

serwera danego producenta. W związku z czym nie ma żadnej różnicy w odprowadzeniu ciepła 

między serwerem wyposażonym w 4 wentylatory czy 6 wentylatorów o ile są to wentylatory typu 

Hot Plug redundatne. Wymaganie takie w naszej ocenie ma jedynie charakter zawężenia konkurencji 

do określonego producenta oraz nie wpływa korzystnie na wydatkowanie środków publicznych. W 

związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie serwera z zestawem co najmniej 4 wentylatorów 

redundantnych typu Hot Plug , co umożliwi złożenie ofert na produktach konkurencyjnych co 

najmniej kilku producentów a jednocześnie stanowi rozwiązanie równoważne funkcjonalnie w 

stosunku do wymagań Zamawiającego.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował rozwiązanie opisane  w pytaniu.  

 

 

 

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

 

 

 


