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Poniżej odpowiedźi na pytania z dnia 19.09.2019r. dotyczące zapytania ofertowego nr 6/2019 na dostawę 1 
sztuki serwera do Biura Rozwoju Gdańska. 
 
WYMAGANIA: 

Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM . Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 

współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

• PYTANIE 1 : Czy Zamawiający dopuści serwer światowego producenta wyposażony w „ Zintegrowany 

z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS"? 

Pragniemy poinformować, że opisana funkcjonalność jest unikatowa dla jednego producenta co uniemożliwia 

uczciwą konkurencję . 

Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie wymagania aby czujnik otwarcia obudowy współpracował z 

BIOS. 

WYMAGANIA: 

Karta zarządzająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów,  konfiguracji  serwera, ) 

• PYTANIE 2: Czy Zamawiający dopuści serwer światowego producenta, który posiada przy karcie 

zarządzającej „ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serw era, 

)" i spełnia pozostałe wymagania? 

Pragniemy poinformować, że opisana funkcjonalność jest unikatowa dla jednego producenta co 

uniemożliwia uczciwa konkurencję jak również jest bezużyteczne ponieważ serwery w trybie 

autonomicznym dostosowują sobie prędkości pracy wentylatorów w zależności od obciążenia. 

Zamawiający dopuści serwer bez tej funkcjonalności. 

WYMAGANIA: 

Certyfikaty : Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „ Certified 

for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows 

2012/2012R2/2016/2019. 

• PYTANIE 3 : Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego „Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86" 

ponieważ żaden ze światowych producentów serwerów obecnie sprzedawanymi modelami nie 

wspiera  „Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86" a dodatkowo sam producent systemu z końcem 

roku wycofuje wsparcie dla Windows 2008. 

 

Zamawiający zgadza się na pominięcie w wymaganiach wsparcia dla „Windows Server 2008 R2 x64, x64, 

x86". 

 


