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Ogłoszenie nr 2023-46045-150300

Zakup i dostawa serwera bazodanowego w ilości 1 sztuk dla Gminy Łask w ramach Konkursu Grantowego 
"Cyfrowa Gmina"

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-03-16 13:30:59, data opublikowania 2023-03-20

W nawiązaniu do postępowania:"Zakup i dostawa serwera bazodanowego w ilości 1 sztuk dla Gminy 
Łask w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina"" wnoszę o dokonanie przez Zamawiającego 
niezbędnych zmian celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej. W tym momencie opis przedmiotu 
zamówienia wskazuje tylko i wyłącznie na produkt firmy DELL, co jest niezgodne z"Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 mówiącymi, że Opis przedmiotu 
zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów 
lub specyficznego pochodzenia(dalej: znaki towarowe), chyba że takie odniesienie jest uzasadnione 
przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.Odniesienie to nie może doprowadzać 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów."
Wnoszę o zmianę pozycji, które czytane łącznie w sposób jednoznaczny definiują produkt DELL a 
mianowicie:
z
- "Interfejsy sieciowe/FC/SAS" - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, 
4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w 
slotach PCIe) oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+
na
-"Interfejsy sieciowe/FC/SAS"-Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT lub 
równoważne rozwiązanie w którym karta minimum 2x1Gb Ethernet będzie umieszczona w dedykowanym 
slocie OCP do montażu kart sieciowych i nie będzie zajmować slotów PCI-E dostępnych w serwerze. 
Dodatkowo zainstalowana jedna karta posiadająca cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie 
BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.

oraz wykreslenie pozycji:
-"Diagnostyka"-Wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź "Interfejsy sieciowe/FC/SAS"
Ad. 1) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że po zamontowaniu wymienionych 
kart sieciowych pozostanie w serwerze 5 wolnych slotów PCIe pod dalszą rozbudowę serwera. 
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Odpowiedź "Diagnostyka"
Ad. 2) Funkcjonalność panelu diagnostycznego wpływa znacząco na łatwość obsługi serwera oraz 
szybką weryfikację ewentualnych problemów. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dotyczący parametru 
„Diagnostyka" z powyższego:

"Diagnostyka - Wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze."

na

"Diagnostyka - Wyposażony w wyświetlacz umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający 
min wyświetlenie informacji o stanie pracy podstawowych komponentów serwera lub inne 
rozwiązania np. za pomocą wbudowanych diod informacyjnych sygnalizujących stan pracy 
(poprawna/praca/usterka)."


