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Łukasz Prasał

Od: Łukasz Prasał <lprasal@wikpol.com.pl>
Wysłano: poniedziałek, 14 maja 2018 13:32
Do: 'Krzysztof Pieron'
Temat: RE: Zapytanie ofertowe nr 6/2018 - pytania

1) W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z 4 dyskami SAS 10K o 
minimalnej powierzchni 2.4TB. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z 8 dyskami SAS 10K o pojemności 1.2TB? 
2) Zamawiający wymaga dostarczenia Microsoft SQL Server Standard 2016. Czy dopuszcza się zaoferowanie wersji 
Microsoft SQL Server Standard 2017? 
3) W związku z brakiem dodatkowych wymagań pod kątem pamięci RAM, Wykonawca proponuje podwyższenie 
wymogu w kontekście technologii zabezpieczeń. 
 
Ad.1 Tak jeśli docelowo wyjdziemy na podobną pojemność przy zachowaniu struktury RAID 10 tj potrzebujemy 12 
klatek dyskowych . 
Ad.2 Tak jest to dopuszczalne 
Ad.3 Nie posiadamy skonkretyzowanych wymagań jeśli chodzi o Pamięć RAM i nie planujemy takowych podwyższać 
 
 

 
 
Pozdrawiam, 
Łukasz Prasał 
Koordynator Serwisu Informatycznego 

   
www.wikpol.com.pl  
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Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie  
XI Wydział Gospodarczy pod numerem: 63535. Kapitał zakładowy: 1 000 000,00PLN 
 
Informacje zawarte w tym elektronicznym dokumencie stanowią oficjalne pismo firmy Wikpol Sp. z o.o. zarejestrowane pod 
numerem: 
W związku z powyższym prosimy o zwrotne odesłanie potwierdzenia otrzymania tego dokumentu. 
Wiadomość ta przeznaczona jest tylko dla jej adresata. Jeśli nie jest Pan/i adresatem tej wiadomości, informujemy, że jej 
rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być 
nielegalne. 
Prosimy o poinformowanie nadawcy o zaistniałym błędzie oraz usunięcie tej wiadomości bez otwierania załączników. 
 
The information contained in this email, and any accompanying attachments, is confidential and may be subject to legal 
privilege. It is also an official document of Wikpol Ltd. registered under the following no.:  
If you are not the intended recipient, any use, disclosure, copying or distribution of this email or any of the information 
contained within is strictly prohibited. If you have received this email in error, please contact us immediately by return email 
and delete this document. 
 
 
 

From: Krzysztof Pieron [mailto:kpieron@tn.com.pl]  
Sent: Friday, May 11, 2018 8:34 PM 
To: finansowy@wikpol.com.pl; lprasal@wikpol.com.pl 
Cc: Tomasz Olbrich 
Subject: Zapytanie ofertowe nr 6/2018 - pytania 
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Dzień Dobry,  
 
Spółka Tritech Networks składa dokument jak w załączniku – pytania do OPZ. 
 
Dziękuję. 
--- 

Krzysztof Pieron 

mobile:        +48 509 490 713 
tel:               +48 32 3434 918 
email: kpieron@tritechnet.pl 
 

 
 
Tritech Networks Sp. z o.o. 
ul. Żeliwna 38 
PL 40-599 Katowice 
www.tritechnet.pl 
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