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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” 

 

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. Czy zrezygnują Państwo z poniższego zapisu, który preferuje tylko jednego 

producenta na rynku firmę DELL? Zapis ten uniemożliwia zaaferowanie rozwiązań 

innych producentów. 

 
 

Odp. Nie rezygnujemy z tego zapisu gdyż więcej niż jeden z czołowych producentów 
serwerów oferuje takie zabezpieczenie w aktualnych generacjach serwerów i 
macierzy odpowiadających specyfikacji. Dodatkowo rezygnacja z wymogu 
obniżyłaby bezpieczeństwo systemu. 

 

2. Czy zrezygnują Państwo z poniższego zapisu, który preferuje tylko jednego 

producenta na rynku firmę DELL?  Zapis ten uniemożliwia zaaferowanie rozwiązań 

innych producentów. 
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 Odp. Rezygnujemy z tego wymogu.  

 

3. Czy dopuszczają Państwo poniższe rozwiązania: Możemy zaproponować taką samą 

ilość kart, ale wszystkie w slotach PCI-e. Obecny zapis preferuje jednego producenta 

– firmę DELL. 

 
 Odp. Dopuszczamy następujące rozwiązania: 
 
 "Zabudowane na płycie głównej 4x10GbE SFP+ 
 Dodatkowa karta sieciowa 2x10GBASE-T RJ45" 
 
 lub  
 
 "Zabudowane na płycie głównej 2x10GBASE-T RJ45 
 Dodatkowa karta sieciowa 4x10GbE SFP+" 
 

Więcej niż jeden z czołowych producentów serwerów oferuje takie rozwiązania w 
aktualnych generacjach serwerów odpowiadających specyfikacji. 

 

 

 

 


