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BZP 102/1/2013        Bydgoszcz, 02.01.2013 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem. 
 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową” 

 
           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia  27.12.2012 r. wpłynęły mailem zapytania o następującej treści: 

 

Pytanie 1. 

W załączniku nr 2 do SIWZ, punkt II „Platforma serwerowa dla systemów zarządzania klasy ERP z 

uwzględnieniem wirtualizacji i rozwiązań DisasterRecovery", podpunkt 3 i, Zamawiający opisuje 

wymagania co do procesora zainstalowanego w module serwerowym typu A: 

 

 "W oferowanej konfiguracji moduły serwerowe muszą być wyposaŜone w chwili dostawy w: 

c) co najmniej 4 procesory wyposaŜone w min. 10 rdzeni obliczeniowych kaŜdy, minimum 

20MB pamięci cache oraz katalogowym poborze mocy nie większym niŜ 115W, 

umoŜliwiające osiągnięcie przez serwer w teście SPECint_rate_base2006 wyniku na 

poziomie min. 360 pkt. (dla oferowanej lub równowaŜnej konfiguracji)," 

 

Proszę Zamawiającego o rozwaŜenie dopuszczenia znacznie popularniejszych i nowszych 

procesorów wyposaŜonych w 8 rdzeni i 20MB pamięci cache. Nowa architektura procesora zapewni 

porównywalną wydajność systemu przy niŜszym poborze mocy. 
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Odpowiedź. 

Dla modułu serwera typu A Zamawiający dopuszcza zastosowanie procesorów, wyposaŜonych 

w minimum 8 rdzeni kaŜdy (16 wątków) i 20 MB pamięci cache , z zachowaniem wydajności 

porównywalnej, zgodnie z SIWZ, z zastrzeŜeniem wszelkiej kompatybilności rozwiązania (w 

tym kompatybilności z rozwiązaniem posiadanym obecnie przez Zamawiającego) między 

innymi  dla technologii VMware vMotion, o której mowa w SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ dla "II Platforma serwerowa dla systemów 

zarządzania klasy ERP z uwzględnieniem wirtualizacji i rozwiązań Disaster Revocery": 

 

Moduł serwera typu A; 3. i.  

"W oferowanej konfiguracji moduły serwerowe muszą być wyposaŜone w chwili dostawy w:" 

 

na: 

 

" W oferowanej konfiguracjo moduły serwerowe muszą być wyposaŜone w chwili dostawy w 

(kaŜdy moduł serwera musi zawierać co najmniej):"   

 

oraz 

 

Moduł serwera typu B; 4. i.  

"W oferowanej konfiguracji moduły serwerowe muszą być wyposaŜone w chwili dostawy w:" 

 

na: 

 

" W oferowanej konfiguracjo moduły serwerowe muszą być wyposaŜone w chwili dostawy w 

(kaŜdy moduł serwera musi zawierać co najmniej):"   

 

Pytanie 2. 
W załączniku nr 2 do SIWZ, punkt I "Macierz dyskowa", podpunkt 10, Zamawiający definiuje 

wymaganie 

  

 "System musi pozwalać na rozbudowę o dodatkowe porty w/w." 

 

Ze względu na wymagania p. 9 bardzo proszę o rozwaŜenie rezygnacji z tego wymagania. 

 

Odpowiedź. 

Wykreślamy pkt 10 (rezygnujemy z tego zapisu). 

 

 

Pytanie 3. 
W załączniku nr 2 do SIWZ, punkt II „Platforma serwerowa dla systemów zarządzania klasy ERP z 

uwzględnieniem wirtualizacji i rozwiązań DisasterRecovery" Zamawiający opisuje wymagania 

dotyczące "Wyniesiony przełącznik dla infrastruktury LAN/SAN", m.in.: 

 

 "Urządzenie musi mieć moŜliwość sprzętowego przełączania pakietów w warstwie L3 z 

minimalną przepustowością przełączania pakietów 240 mpps L3;" 
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PoniewaŜ w dalszym opisie Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji L3 dla urządzenia, czy 

wymaga dostarczenia modułu przełączania L3 czy wystarczy moŜliwość rozbudowy o taki moduł w 

przyszłości ? 

 

 

Odpowiedź. 

W tym przypadku Zamawiający nie wymaga dostarczenia modułu sprzętowego L3 (wchodzącego 

w skład urządzenia), jeŜeli producent sprzętu przewidział obecność tego modułu, w przypadku 

zapewnienia opisywanej funkcjonalności L3. Opisane w SIWZ urządzenie musi mieć moŜliwość w 

przyszłości rozbudowy o taką funkcjonalność. 

 

Pytanie 4. 
W załączniku nr 2 do SIWZ, punkt II „Platforma serwerowa dla systemów zarządzania klasy ERP z 

uwzględnieniem wirtualizacji i rozwiązań DisasterRecovery" Zamawiający opisuje wymagania 

dotyczące "Wyniesiony przełącznik dla infrastruktury LAN/SAN", m.in.: 

 

 "NaleŜy dostarczyć oprogramowanie zarządzające do urządzeń dostępowych umoŜliwiające 

konfigurację środowiska za pomocą interfejsu graficznego" 

 

Ze względu na wysoki i nieadekwatny koszt oprogramowania do ceny pojedynczego urządzania 

uprzejmie proszę o usunięcie tego wymagania. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje zapis  w pkt 19 "Wyniesiony Przełącznik dla Infrastruktury 

LAN/SAN"  o brzmieniu "NaleŜy dostarczyć oprogramowanie zarządzające do urządzeń 

dostępowych umoŜliwiające konfigurację środowiska za pomocą interfejsu graficznego"  

 

wprowadzając tym samym nowy zapis dla pkt 19:  

 

"Urządzenie musi umoŜliwiać konfigurację za pomocą CLI - Telnet, SSH  oraz posiadać 

lokalny serwer HTTP.” 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 07.01.2013 godz. 12:00 


