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Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)                                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako 

„Dostawy serwera z oprogramowaniem do posiadanego klastra pracującego                

w systemie Vmware oraz serwera do obsługi posiadanego systemu tworzenia 

kolii zapasowych” – sygn. sprawy: PZZ.251.4.2020. 

Treść pytania Nr 1: 

Cześć nr 1 – Serwer wirtualizacji 

Pkt 5 

W pkt. 5 - Płyta Gówna - Zamawiający wymaga, aby płyta główna (serwer) 

pozwalała na zainstalowanie minimum 6 kart PCIe w tym 4 pełnej długości i pełnej 

wysokości oraz min. 1 karty połowy długości i pełnej wysokości. Prosimy                         

o dopuszczenie min. 1 karty połowy długości i połowy wysokości, który to standard 

jest ogólnodostępny w serwerach. 

Treść pytania Nr 2: 

Pkt. 13 

Zamawiający wymaga w pkt 13 - Zarządzenie, aby była możliwość 

mapowania/montowania dysków CD/DVD i obrazów napędów w tym „dyskietek” . 

Od wielu lat standard dyskietek jest nieużywany i tym samym mapowanie go nie ma 

realnego uzasadnienia.  Wielu dostawców systemów  operacyjnych pozwala czy 

udostępnia do pobrania obrazy systemów operacyjnych (ISO), które w zupełności 

wystarczają do zdalnej instalacji systemu operacyjnego na serwerze. Prosimy zatem 

o wykreślenie wyrażenia „(także dyskietek)” 

Treść pytania Nr 3: 

Część nr 2 – Serwer backupu 

Pkt. 11 

Zamawiający wymaga dostarczenia zainstalowanego zasobu dyskowego                            

o pojemności 140TB co sprowadza się do zaoferowania serwera na dyski 3.5 cala i 

tym samym serwer o fizycznej możliwości wyposażenia go w 2U w 12 dysków 3.5 

cala. Tym samym znacząco ogranicza się ilość portów USB i VGA w takim typie 

serwera. Prosimy zatem o dopuszczenie serwera z 1 portem USB 2.0 który będzie 

występował na przodzie obudowy serwera oraz o wykreślenie dodatkowego portu 

VGA/DVI/DisplayPort z przodu obudowy serwera i dopuszczenie portu VGA z tyłu 

serwera, który pozwoli bez problemu na podpięci monitora 

Treść pytania Nr 4: 

Pkt. 13 

Zamawiający wymaga w pkt 13 Zarządzenie, aby była możliwość 

mapowania/montowania dysków CD/DVD i obrazów napędów w tym „dyskietek” . 

Od wielu lat standard dyskietek jest to nieużywany a wielu dostawców systemów 

operacyjnych pozwala czy udostępnia do pobrania obrazy systemów operacyjnych 

(ISO), które w zupełności wystarczają do zdalnej instalacji systemu operacyjnego na 

serwerze. Prosimy zatem o wykreślenie wyrażenia „(także dyskietek)” 


