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metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

 

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: 

Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z 

serwerami do baz danych SQL Server Enterprise wraz ze specjalistycznymi narzędziami do 

przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- 

Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i 

zarządzania uprawą roślin ozdobnych”  

oraz odpowiedzi. 

 

Załącznik nr 1 

1. Zwracam się z prośbą o udzielenie możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na 

obiekcie. 

Odp. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający informuje, iż 

obiekt, w którym docelowo ma znajdować się serwerownia będzie dopiero 

wybudowany. 
 

2. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pt. "Wykonanie, tj. dostawę wraz z 

pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych 

SQL Server Enterprise wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, 

analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do 

backupu, UPS" zwracam się z prośbą o udostępnienie planu zastosowania 

światłowodu wielomodowego między pomieszczeniem istniejącej serwerowni i 

nowej (nie został dołączony do dokumentacji) Ponadto proszę o wyjaśnienie czy 

trakt ma zostać poprowadzony pod ziemią czy jako linia napowietrzna? 

Proszę o określenie typu działki oraz zabudowy jaka znajduje się w okolicy. w 

związku z tym jakie pozwolenia są do uzyskania? 

W razie możliwości proszę o załączenie mapy wraz z określeniem instalacji 

elektrycznych jakie znajdują się w pobliżu. 

Odp. Zamawiający przewiduje że wybudowany trakt światłowodowy posłuży do 

połączenia przełączników sieciowych wskazanych w "Część II - Dostawa sprzętu 

serwerowego i oprogramowania" pkt 7 i 8 łączami redundantnymi w standardzie 

Ethernet o przepustowości 10Gbps. Do transmisji danych zostanie wykorzystanych 

minimum 8 włókien a minimum 4 włókna będą stanowiły zapas. Wszystkie włókna 

światłowodu (minimum 12- Zamawiający dopuszcza kable o większej ilości włókien) 
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po obydwu stronach traktu mają zostać zakończone dostarczonymi przez 

Wykonawcę panelami krosowymi 1U z podwójnymi złączami LC (w przypadku 12 

włókien - 6 podwójnych złącz LC) oraz kompletem 12 szt. podwójnych patchcordów 

LC-LC o długości 5m każdy. Panele zostaną zamontowane przez Wykonawcę w 

szafach rack wskazanych przez Zamawiającego, Panele będą posiadały półki 

zapewniające bezpieczne podłączenie włókien do gniazd oraz 

organizery/zabezpieczenia patchcordów.  

 

Żadne dodatkowe uprawnienia oprócz pozwolenia budowlanego na cały budynek 

nie są wymagane.  

 

Wykonawca zapewni na całej trasie traktu taką organizacje prowadzenia 

okablowania aby zachować bezpieczny promień gięcia światłowodu zgodny z 

parametrami zastosowanego kabla i niezbędne zabezpieczenia przed 

przypadkowym uszkodzeniem.  

 

Zamawiający szacuje długość traktu na ok. 70m, jeżeli jednak w wyniku przyjętego 

sposobu wykonania (drogi przebiegu), długość któregokolwiek z włókien 

światłowodu przekroczy 300m, to dla spełnienia wymogu transmisji Ethernet z 

prędkością 10 Gbps, Wykonawca powinien zastosować w całości światłowód 

jednomodowy zamiast wielomodowego. W takim przypadku Wykonawca powinien 

również dostarczyć w ramach "Część II - Dostawa sprzętu serwerowego i 

oprogramowania" pkt 7 i 8 zamiast modułów SFP+ 10GbE SR (do światłowodu 

wielomodowego) moduły SFP+ 10GbE LR (do światłowodu jednomodowego). 

Moduły SFP+ nie zależnie od wybranego standardu muszą pochodzić od producenta 

przełączników  i być objęte gwarancją zgodną z gwarancją przełączników.  

 

Wszystkie elementy traktu w tym kabel światłowodowy międzybudynkowy, złącza 

pośrednie, złącza w panelach krosowych oraz patchcordy i ich złącza oraz moduły 

SFP+ powinny gwarantować prawidłową transmisję danych w standardzie Ethernet 

z prędkością 10Gbps na każdej parze włókien.  

W załączeniu plan prowadzenia tras światłowodowych (załącznik A). 


