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Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 6 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania – serwer rack wraz z oprogramowaniem 

 
Szanowni Państwo, 
 
W nawiązaniu do postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – serwer 
rack wraz z oprogramowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniżej zadane pytania: 
 

1) W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z 4 dyskami SAS 
10K o minimalnej powierzchni 2.4TB. Czy Zamawiający dopuszcza urzadzenie 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.  

 
Niezwykle istotną kwestią, która w rozwiązaniach serwerowych decyduje o integralności danych są 
technologie zabezpieczeń pamięci RAM. Bez wymagania i wyszczególnienia tych technologii 
zachodzi ryzyko, że zaoferowane zostaną tanie rozwiązania serwerowe, które nie gwarantują 
bazpieczeństwa danych przetwarzanych przez serwery. W takiej sytuacji trzeba się liczyć z ryzykiem 
utraty danych oraz różnego rodzaju błędami działania aplikacji, baz danych i innych usług 
realizowanych przy użyciu sprzętu serwerowego. Najczęściej wykorzystywanymi oraz 
najbezpieczniejszymi technologiami jakie stosowane są przez wiodących producentów rozwiązań 
serwerowych są: Error Checking and Correcting (ECC), Mirrored Channel Mode, Single Device Data 
Correction (SDDC), Rank Sparing Mode, and Lockstep.  
 
Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę wymagań i uwzględnienie w/w opisanego wymogu, jako 
niezbędnego dla stabilnej, nieprzerwanej pracy serwerów. 

 

Z poważaniem 

 


