
 

 

 
 

PAO/X/MS/143/2018 

Warszawa, dnia 14 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 Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

serwerów. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

Pytanie nr 16: 

„Dotyczy biblioteka taśmowa – 1 szt. 

Zamawiający wymaga, aby biblioteka wyposażona była w minimum 50 dodatkowych taśm. W taki 

sposób sformułowane wymaganie pozwala przypuszczać, że Zamawiający wymaga dostarczenia tylu 

taśm ile slotów posiada biblioteka (24 szt.) oraz 50 taśm dodatkowo. Wykonawca prosi o 

doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 24 taśm oraz 50 szt. taśm dodatkowo czy 

tylko 50 taśm?”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

Zamawiający wymaga dostarczenia ogólnie 50 taśm wraz z etykietami. 

 

Pytanie nr 17: 

„Dotyczy biblioteka taśmowa – 1 szt. 

Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie czy dostarczone wraz z biblioteką taśmy mają 

być typu LTO-6 czy LTO-7?”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 

Zamawiający wymaga dostarczenia taśm LTO-7 

 

Pytanie nr 18: 

„Dotyczy KVM – 1 szt. 

Zamawiający wymaga, aby KVM dostarczony był z monitorem serwisowym o wielkości min. 19” wraz 

z dedykowaną klawiaturą. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia typu KVM z 

monitorem serwisowym o wielkości min. 18.5” wraz z dedykowaną klawiaturą? Zgodzenie się na 

powyższą zmianę spowoduje zaoferowanie rozwiązań innych producentów i złożenie konkurencyjnej 

oferty co jest z korzyścią dla Zamawiającego.”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia typu KVM z monitorem serwisowym o wielkości 

min. 18.5” wraz z dedykowaną klawiaturą 

 



 

 
 

Pytanie nr 19: 

„Dotyczy macierz dyskowa – 1 szt. 

Zamawiający wymaga, aby macierz dyskowa posiadała min. 4 moduły FibreChannel gwarantujące 

transfer co najmniej 12Gb/s oraz wyposażone w co najmniej 2 porty każdy.  

Moduły FiberChannel (wkładki FC) nie posiadają dwóch portów tylko 2 otwory na wpięcie kabla 

światłowodowego zakończonego wtykiem typu LC, jeden moduł FC (wkładka FC) umożliwia 

podłączenie jednego urządzenia pojedynczą ścieżką. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie, 

Czy Zmawiający wymaga, aby macierz posiadała 4 moduły FibreChannel, które umożliwią 

podłączenie do macierzy do 2 urządzeń redundantnie  czy 8 modułów FibreChannel, które umożliwią 

podłączenie do macierzy do 4 urządzeń redundantnie?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19: 

Zamawiający wymaga by macierz posiadała moduły, które umożliwią podłączenie do macierzy 4 

urządzeń redundantnie.  

 

Pytanie nr 20: 

„Dotyczy przełącznik sieciowy – 2 szt.  

Zamawiający wymaga, aby przełącznik sieciowy posiadał min. 2 porty QSFP+ 10/40 Gb/s 

obsadzonych modułami QSFP+ 10Gb/s. Wykonawca informuje, że nie istnieje wkładka QSFP+ 

10Gb/s. Istnieją natomiast wkładki QSFP+ 40Gb/s oraz SFP+ 10Gb/s. Wykonawca prosi 

Zmawiającego o doprecyzowanie jakie wkładki mają być zainstalowane w 2 portach QSFP+ 10/40 

Gb/s.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20: 

Zamawiający wymaga obsadzenia min. 2 portów wkładkami QSFP+ 10/40Gb/s.  

 

 

 

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

 

 

 


