
Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego. 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. Wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na 

nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 

Prośba o informację w/s karty SFP+: 

Czy karta ma pracować z prędkością 10Gb czy jednak 40Gb/56Gb – pytam, bo to są zupełnie inne złącza 

fizyczne.  

Odpowiedź:  

Minimalne parametry karty sieciowej to 10Gb. W przypadku serwerów posiadających nowsze złącza 

pozwalające na większe transfery wyższe parametry są również akceptowalne. 

Pytanie 2 

Jaki procesor Zamawiający miał na myśli ? Pytam, bo nie ma takich procesorów : Ilość rdzeni minimum 6., 

ilość cache 12MB 

Odpowiedź: 

W opinii Zamawiającego istnieją takie procesory. Zamawiający nie wskazuje konkretnego rozwiązania. 

Pytanie 3 

Zamawiający wyspecyfikował nstp. pamięci RAM : 64 GB , obsługa do 128 GB (8 gniazd DIMM) 1 GB/2 

GB/4 GB/8 GB/16 GB, pamięci DDR3 800 MHz, 1066 MHz lub 1333 MHz w trybie ECC.  Pamięci DDR3 

były używane kilka generacji sprzętu wstecz, Czy Zamawiający oczekuje starszego sprzętu, np. 

poleasingowego? Czy nowego, nowej generacji, z pełną gwarancją 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie w tej grupie oferty na sprzęt używany z gwarancją jak w zapytaniu 
ofertowym. 

Pytanie 4 
Czy dyski SAS mogą być w formacie 2,5”? Pytam, bo aktualnie dostępne dyski (od kilku lat) są 
produkowane w formacie 2,5”. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie w ofercie wraz z serwerem dysków 2,5" (tej samej serii, tego samego 
producenta) przy jednoczesnym spełnieniu obu warunków:  
1. Obudowa oferowanego serwera przewidziana była do montażu takich dysków w ilości jak w zapytaniu. 
2. Kontroler RAID serwera pozwala na obsługę takich dysków i utworzenie macierzy zgodnie z zapisami 

dodatkowymi zapytania. 
 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym przedstawił minimalne parametry, które oferowany serwer musi 
spełniać. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej lepsze parametry sprzętu, niż opisane 
w zapytaniu ofertowym. 
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