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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” 

 

 

Załącznik 1  

Zamawiający przypomina, iż zmianie ulega termin 

składania ofert, zostaje zmieniony z dnia 14.09.2017 r.  

na dzień 28.09.2017 r.  

Godzina i sposób składania ofert pozostaje bez zmian.  

 

Załącznik 2 

1. W związku z Uzupełnieniem nr 3 oraz pytaniem i odpowiedzią nr 11: 

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. 
 

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga kompatybilności pamięci 

masowej DAS z serwerem Dell R520, skoro w dokumentacji przetargowej jest 

informacją, że: 
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Zapis ten uniemożliwia zastosowanie rozwiązania innego niż firmy Dell. 
 

 

Odp.  Stwierdzenie: „Pamięć masowa DAS powinna pochodzić od producenta 

serwerów, Systemu Pamięci Masowej  i urządzeń sieciowych opisanych powyżej” 

odnosi się do dowolnego producenta którego urządzenia postanowi zaoferować 

Wykonawca w ramach swojej oferty i nie ogranicza w żaden sposób tego wyboru. 

Celem tego zapisu jest dbałość o jednolitość sprzętu w ramach oferty to jest aby 

wszystkie tego urządzenia pochodziły od jednego producenta co zmniejsza koszty 

ich późniejszego użytkowania.  

 

Jeżeli jednak Wykonawca uzna że nie jest w stanie zagwarantować oczekiwanego  

przez Zamawiającego poziomu zgodności Pamięci masowej DAS oferowanego przez 

siebie producenta urządzeń z posiadanym już przez Zamawiającego serwerem Dell 

Power Edge R520 to Zamawiający zgadza się w takiej sytuacji na odstąpienie od 

wymogu „Pamięć masowa DAS powinna pochodzić od producenta serwerów, 

Systemu Pamięci Masowej  i urządzeń sieciowych opisanych powyżej” w celu 

umożliwienia zaoferowania urządzenia zapewniającego odpowiedni poziom 

kompatybilności od innego producenta. 

 

Nie znosi to jednakże wymogu unifikacji (jednego producenta) dla pozostałych 

oferowanych urządzeń to jest serwerów, systemu pamięci masowej i urządzeń 

sieciowych. 
 


