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Odpowiedzi do pytań otrzymanych do zapytania ofertowego z dnia 3 lipca 2020 r. na dostawę 

macierzy dyskowej wraz z dyskami ( nr zapytania 33360 ): 

1. Dotyczy pkt 1.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy zamawiający dopuści macierz z 7 dyskami o pojemności 3,84 TB 12 Gb SAS 2,5 Flash. 
Sumaryczna przestrzeń będzie taka sama jak przy wykorzystaniu 14 dysków SAS o pojemności 
1,92 TB 12 Gb SAS 2,5” Flash/SSD, ale dzięki takiej zmianie umożliwimy rozbudowę całej 
macierzy dyskami o pojemności 3,84 co wpłynie na wydajność oferowanej przestrzeni dyskowej. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza taką konfigurację sprzętową.  

W związku z dopuszczeniem wyżej wymienionej konfiguracji, aktualizacji ulega Załącznik  
nr. 1 do zapytania ofertowego.  

2. Dotyczy pkt 1.1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie półek o wysokości 4U z możliwością instalacji 60 
dysków. Półki o wysokości 4U są częściej stosowanym rozwiązaniem, jest to najbardziej 
optymalne upakowanie dysków pozwalające na swobodny do nich dostęp, co przekłada się na 
jakość obsługi czy serwisowania. 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga konfiguracji sprzętowej zgodniej z pkt 1.1 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.   

3. Dotyczy pkt 1.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy w postępowaniu na dostawę macierzy możecie alternatywnie zamiast 14x1.9tb dopuścić 
dyski 17x1600gb? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza dysków o mniejszej pojemności od wskazanych  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 
4. Dotyczy pkt 1.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
 
Czy Zamawiający dopuści macierz bez portów SAS do podłączania hostów, a jedynie z portami 
SAS do podłączania półek dyskowych? Wymagane rozwiązanie ogranicza możliwości rozbudowy 
infrastruktury. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza macierz bez portów SAS do podłączania hostów tak 
jak wskazane w pkt 1.2. SOPZ.  Jednakże macierz ma mieć taka możliwość, aby zamiennie 
zainstalować min. 4 porty SAS jako porty do serwerów. 
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5. Dotyczy pkt 1.1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy urządzenia o półkę dyskową wysokiej gęstości 
na 75 dysków o maksymalnej wysokości 4U, gdyż daje to Zamawiającemu wyższą gęstość 
upakowania, wynoszącą 18,75 dysków na jednostkę wysokości U. 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga konfiguracji sprzętowej zgodniej z pkt 1.1 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.   

 

 
 


