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ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA 

znak sprawy: PN-14-2014 

Dotyczy: rozbudowy infrastruktury informatycznej - wirtualizacji środowiska IT w IMIM 

PAN w Krakowie, polegającą na dostawie: zestawu serwerów, macierzy dyskowej 

i oprogramowania do wirtualizacji. 

 

Pytania: 

 

 



 

Odpowiedzi: 

Ad.1.  

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania kasetowego o wysokości 10U z uwagi na brak 

miejsca w serwerowni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.2.  

Nawiązując do odpowiedzi na pyt. nr 1, Zamawiający wymaga maksymalnej integracji 

oferowanych rozwiązań, co pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w 

serwerowni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad.3.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zapewniające redundancję zasilania w trybie co 

najmniej N+1 oraz N+N.  

 



Ad.4.  

Ze względu na planowane zmiany w obszarze okablowania strukturalnego Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad.5.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad.6.  

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące wsparcia dla Citrix XenServer 6.2, 

jednocześnie dopuszczając brak wsparcia dla Solaris 11.  

Ad.7.  

Nawiązując do odpowiedzi na pyt. nr 1 oraz 2, Zamawiający wymaga maksymalnej 

integracji oferowanych rozwiązań, co pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej 

przestrzeni w serwerowni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad.8 

Ze względu na realizację w środowisku Zamawiającego rozwiązań wirtualizacji serwerów 

oraz bazodanowych, dla Zamawiającego szczególnie istotna jest możliwość zwiększenia 

pojemności pamięci cache w macierzy. Rozwiązania oparte o tiering nie są rozwiązaniami 

równoważnymi dla technologii cache. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.9.  

Intencją Zamawiającego jest, aby macierz dyskowa posiadała możliwość rozbudowy 

o funkcjonalności NAS. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad.10.  

Funkcjonalność deduplikacji jest istotna dla Zamawiającego ze względu na optymalne 

wykorzystanie zasobów dyskowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.11.  

Wymogi dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia zostały opisane w ust.6, 

pkt.6.2, ppkt.4 oraz ust.7, pkt.7.1, ppkt.3 SIWZ. Forma spełnienia wymogów w tym zakresie 

została opisana w załączniku nr 7 do SIWZ. Ocenę spełniania warunku udziału 

w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający 

przeprowadzi na podstawie załącznika nr 7 do SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający przesunie termin składania ofert do 08.10.2014 do godziny 12:00. 

Zamawiający umieści na stronie załączniki w formacie MS Word. 


