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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” 

Załącznik nr 1 

1. 6 pierwszych licencji (Backup Exec per CPU) to najprawdopodobniej Backup Exec V-

Ray Edition, które działają tylko w środowisku wirtualnym. Zawierają one w sobie 

licencję na serwer, ale byłaby to wyłącznie licencja na serwer wirtualny - czy 

odpowiada to Państwu? 

Odp. Zamawiający potwierdza że 6 licencji Veritas Backup Exec 16 (1CPU with 8+ 

core) dotyczy edycji Backup Exec V-Ray Edition i jest świadomy że działają one 

wyłącznie w odniesieniu do środowisk wirtualizacyjnych. Licencje te będą 

przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych z 3 szt. serwerów wirtualizacyjnych 

pozyskiwanych w ramach tego zamówienia. Z tego też powodu zamawia oddzielnie 

licencje typu Agent dla środowisk fizycznych. 

2. Zakładam, ze Agent for Windows i Agent for Linux będą na serwery fizycznie, proszę 

o potwierdzenie. 

Odp. Zamawiający potwierdza że 2 licencje Backup Exec 16 Agent for Windows oraz 

1 licencja Backup Exec 16 Agent for Windows będą służyć do tworzenia kopii 

zapasowych serwerów fizycznych. 

3. Niestety Backup Exec nie oferuje subskrypcji, więc wszystkie licencje byłyby 

perptual. Proszę o akceptację. 

Odp. Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania Veritas Backup Exec w 

formie licencji dożywotniej (perpetual) wraz z 3 letnim wsparciem i gwarancją 

otrzymywania nowych wersji (Basic 36 Months Support and Maintenance). 

4. W związku ze zmianą terminu składania ofert o 1 miesiąc (tj. z dnia 14.08.2017 r na 

14.09.2017 r.), prosimy o informację czy rozważą Państwo zmianę/przesunięcie 

terminu wykonania zamówienia o analogiczny okres?  

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Przy założeniu, że terminy realizacji pozostaną 

bez zmian (tj. termin dostawy nie później niż 30.12.2017 r., uruchomienie nie później 

niż 31.01.2018 r.), wybrany Wykonawca ma 1 miesiąc na dostawę całej 

infrastruktury serwerowej. W rezultacie czas dostawy z 2 miesięcy został skrócony 

do 1 miesiąca. Dotrzymanie terminu dostawy i realizacji zamówienia jest w tej 

sytuacji niewykonalne. 
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Odp. Zamawiający pozostawia terminy realizacji wskazane w dokumentacji SIWZ 

jako obowiązujące.  

5. Ze względu na możliwość różnej interpretacji wymagań prosimy o jednoznaczne 

wskazanie jakie zasilacze UPS są dopuszczone przez Zamawiającego: 

a) wejście - możliwość pracy jako 3-fazowe lub 1-fazowe, wyjście 1-fazowe  

b) wejście - możliwość pracy tylko jako 1-fazowe, wyjście 1-fazowe 

c) wejście - możliwość pracy tylko jako 3-fazowe, wyjście 1-fazowe 

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacze z punktów b i c? 

Odp. Zamawiający wskazuje że dopuszczone są zasilacze UPS w układzie: 

a) wejście - możliwość pracy jako 3-fazowe lub 1-fazowe, wyjście 1-fazowe  

Zamawiający nie dopuszcza zasilaczy z punktów b i c. 

6. Proszę o informację na jakiej wysokości ma być umieszczone koryto kablowe do 

traktu światłowodowego. Na rysunku brak informacji o wysokości hali 

magazynowej. 

Odp. Wysokość prowadzenia trasy kabli do serwerowni: 7m od poziomu posadzki. 

7. Proszę o informację czy w zakres punktu dot. traktu światłowodowego wchodzi 

dostawa i montaż koryta kablowego.  

Odp. Koryto kablowe będzie wykonane przez Generalnego Wykonawcę budynku. 

8. Proszę o potwierdzenie, że w zakres punktu dot. traktu światłowodowego nie 

wchodzą wkładki światłowodowe 10GBASE-SR. Wkładki zostały uwzględnione w 

Części II dot. dostawy sprzętu. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakres punktu dot. traktu światłowodowego nie 

wchodzą wkładki światłowodowe 10GBASE-SR. Wkładki zostały uwzględnione w 

Części II dot. dostawy sprzętu. 

9. Proszę o potwierdzenie, że w zakres dostawy nie wchodzą kable krosowe 

światłowodowe do połączenia wkładek światłowodowych z przełącznicami 

światłowodowymi. 

Odp. Zamawiający informuje, że w zakres dostawy wchodzą kable krosowe 

światłowodowe do połączenia wkładek światłowodowych z przełącznicami 

światłowodowymi o długości 5m każdy. Ilość kabli powinna odpowiadać ilości 

dostarczanych wkładek światłowodowych oraz dodatkowo 2 szt. zapasu. Złącza  

powinny być zgodne ze złączami wkładek z jednej strony i złączami przełącznic z 

drugiej strony. 
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10. W punkcie 5 działu Kary umowne i odpowiedzialność piszą Państwo o karach 

umownych jakie ma zapłacić Sprzedający Zamawiającemu w przypadku 

nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie 

tego zapisu lub o dookreślenie kwoty kary lub wartości procentowej liczonej od ceny 

kontraktowej. 

Odp. Zamawiający modyfikuje brzmienie zapisu dot. kar umownych i 

odpowiedzialności, pkt. 5 (Istotne postanowienia kontraktowe) nadając mu poniższe 

brzmienie:  

„5. W przypadku nieosiągania parametrów gwarantowanych wskazanych przez 

Zamawiającego w specyfikacji technicznej, Sprzedający zobowiązany jest do 

dostarczenia produktu spełniającego zapisy specyfikacji technicznej”.   

11. Pytanie dotyczy pkt. 5 Pamięć masowa – DAS: Niektórzy czołowi  producenci na 

rynku stosują zasilacze do półek dyskowych o mocy poniżej 500W. Czy zamawiający 

dopuszcza zastosowania zasilaczy do Pamięci Masowej DAS o mocy 460W? Oprócz 

niższego zużycia prądu nie ma to wpływu na funkcjonowanie urządzenia. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowania zasilaczy do Pamięci Masowej DAS o 

mocy inne niż w specyfikacji (większej/mniejszej). Zamawiający jednocześnie 

przypomina że Pamięć Masowa DAS będzie podłączona do działającego już u 

Zamawiającego serwera Dell R520, a Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za zgodność zaproponowanej Pamięci Masowej DAS i jej 

kontrolera RAID z tym modelem serwera. 

12. Jakiego rodzaju połączenie istnieje pomiędzy serwerownią zapasową, a 

podstawową, jaka jest odległość między nimi. 

Odp. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w Uzupełnieniu nr 1 opublikowanym na 

stronie Zamawiającego dn. 18.07.2017 r.  

13. Czy oferowane przełączniki mają pracować jako jeden „wirtualny przełącznik” w 

ramach 2 serwerowni (np. 4 przełączniki połączone linkami QSFP 40GB w technologii  

IRF). 

Odp.  Przełączniki SAN powinny pracować w układzie jaki dopuszcza (rekomenduje) 

producent Pamięci Masowej SAN. Typowo switche SAN w obydwu serwerowniach 

dla Fabric A mogą funkcjonować w jednym stosie, a dla Fabric B w drugim 

(odrębnym) stosie. Oczywiście wszystkie switche SAN powinny być podłączone do 

LAN przynajmniej jednym portem (np. zarządzajacym) z prędkością 100 lub 1000 

Mbps w celu umożliwienia zarządzania nimi. Switche LAN w obydwu serwerowniach 

mogą funkcjonować w stosie. Przypominamy, że każdy ze switchy w jednej 

serwerowni musi być połączony ze swoim odpowiednikiem w drugiej połączeniem  
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redundantnym tj. za pośrednictwem dwóch modułów SFP/połączeń 

światłowodowych serwerownia - serwerownia. 

14. Czy zamawiający dopuszcza zamienniki dla modułów światłowodowych 10 GB SFP+? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zamienników dla modułów światłowodowych 10 

GB SFP+. Zamawiający oczekuje że wszystkie elementy danego rozwiązania będą 

pochodziły od jednego producenta, będą objęte tą samą gwarancją oraz będzie 

zapewniona pełna zgodność (rozumiana również jako objęcie wszystkich elementów 

diagnostyką i serwisem producenta). 


