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 Wrocław 14 lipca 2020 r.  

      

Nr postępowania: DWNZKŚ.2710.3.2020.MP 

Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 

  
  

Dotyczy:  Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska 

 

 

 

INFORMACJA NR  1 -   WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

 

Pytanie nr 1 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

“Zamawiający w załączniku nr 1 zawarł zapis "Oferta musi uwzględniać  

koszty instalacji i konfiguracji serwerów, dysków i przełącznika w  

klastrze komputerowym Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr." 

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie zamawiający rozumie pod pojęciem  

konfiguracji serwerów i dysków ? Czy wiąże się to z migracją danych na  

nową maszynę ? 

Jaki przełącznik ma zostać skonfigurowany ?”  

 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga aby w dostarczonym serwerze dyskowym była możliwość 

zamontowania minimum 8 szt. dysków 3.5" SATA3/SAS2 wraz z możliwością instalacji 

dysków 2.5" SSD. 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczone dyski zostały zamontowane w dostarczanym 

serwerze dyskowym oraz do podłączonych do niego zewnętrznych obudów dyskowych 

będących w posiadaniu Zamawiającego. 

 

Zamawiający wymaga podłączenie dostarczanego serwera do przełącznika serii Dell 

Networking N3000. 

 

Zamawiający pod pojęciem konfiguracji serwerów i dysków rozumie, podłączenie i 

skonfigurowanie serwera w sieci klastra oraz zamontowanie i skonfigurowanie przestrzeni 

dyskowej na nowych dyskach wraz z migracją danych.  
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Pytanie nr 2 Dotyczy  miejsca oraz terminu składania ofert 

 

“Czy w związku z wciąż panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego  

Zamawiający dopuści złożenie ofert za pomocą maila ? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na  złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Pytanie nr 3 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

Prosimy dookreślić parametry techniczne platformy serwerowej . 

Zamawiający w ogóle nie podał żadnych wymogów odnośnie procesora czy  

pamięci RAM jakie ma mieć zainstalowane dostarczona platforma serwerowa . 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga aby procesor był nie gorszy jak Intel Xeon E5-2620v3. 

 

Zamawiający wymaga aby pamięć RAM ECC była w ilości nie mniejszej jak 64 GB. 

 

 

 

 

 

Przekazała: 

        Mgr Magdalena Pisarska 

 


