
 

Załącznik nr 3 do MN 

Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/45/EITE-DI/2020 

Nr pytania Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. 
Tabela nr 1. „Serwery pod vSphare z Windowsem 5 szt. w 

poniższej konfiguracji” w Załączniku nr 1 do MN Opis 
przedmiotu Zamówienia 

Firma Hewlett Packard Enterprise w maju tego roku dokonała zmian w 
handlowych numerach produktów (part number) pamięci RAM o pojemności 32GB 
i 64GB. Producent tłumaczy to zmianą procesu zaopatrywania się w pamięć RAM 
dla serwerów z rodziny HPE Synergy i te zmiany dotyczą tylko tej linii serwerów. 

Zmiana ma zapewnić najwyższy priorytet dostawy materiałów i uprościć 
zarządzanie całym procesem. Jest to więc zmiana czysto formalna bez związku z 

technicznymi parametrami pamięci. Czy w związku z tym, uznacie Państwo za 
spełniający wymagania serwer, który zamiast 16 modułów P00930-B21 HPE 
64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart 

Memory Kit będzie wyposażony w 16 równoważnych modułów P28217-B21 HPE 
Synergy 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered 

Smart Memory Kit? 

Zamwiający uzna 
za spełniony 

warunek 
dotarczenie 

modułów P28217-
B21 HPE Synergy 

64GB. 

2. 
Tabela nr 6. „Serwer pod vSphare z Windowsem 1 szt. w 

poniższej konfiguracji” w Załączniku nr 1 do MN Opis 
przedmiotu Zamówienia 

Firma Hewlett Packard Enterprise w maju tego roku dokonała zmian w 
handlowych numerach produktów (part number) pamięci RAM o pojemności 32GB 
i 64GB. Producent tłumaczy to zmianą procesu zaopatrywania się w pamięć RAM 
dla serwerów z rodziny HPE Synergy i te zmiany dotyczą tylko tej linii serwerów. 

Zmiana ma zapewnić najwyższy priorytet dostawy materiałów i uprościć 
zarządzanie całym procesem. Jest to więc zmiana czysto formalna bez związku z 

technicznymi parametrami pamięci. Czy w związku z tym, uznacie Państwo za 
spełniający wymagania serwer, który zamiast 16 modułów P00930-B21 HPE 
64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart 

Memory Kit będzie wyposażony w 16 równoważnych modułów P28217-B21 HPE 
Synergy 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered 

Smart Memory Kit? 

Zamwiający uzna 
za spełniony 

warunek 
dotarczenie 

modułów P28217-
B21 
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3. 
Tabela nr 7. Serwery MSQL bez Windowsa w poniższej 

konfiguracji 2szt. w Załączniku nr 1 do MN Opis przedmiotu 
Zamówienia 

Firma Hewlett Packard Enterprise w maju tego roku dokonała zmian w 
handlowych numerach produktów (part number) pamięci RAM o pojemności 32GB 
i 64GB. Producent tłumaczy to zmianą procesu zaopatrywania się w pamięć RAM 
dla serwerów z rodziny HPE Synergy i te zmiany dotyczą tylko tej linii serwerów. 

Zmiana ma zapewnić najwyższy priorytet dostawy materiałów i uprościć 
zarządzanie całym procesem. Jest to więc zmiana czysto formalna bez związku z 

technicznymi parametrami pamięci. Czy w związku z tym, uznacie Państwo za 
spełniający wymagania serwer, który zamiast 16 modułów P00926-B21 HPE 

64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart 
Memory Kit będzie wyposażony w 16 równoważnych modułów P28219-B21 HPE 

Synergy 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load 
Reduced Smart Memory Kit? 

Zamwiający uzna 
za spełniony 

warunek 
dotarczenie 

modułów P28219-
B21 

4. 
Tabela nr 3. Licencje Veeam w poniższej konfiguracji w 

Załączniku nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia oraz 
Załącznik nr 4 do MN Arkusz Wyceny 

W Tabeli nr 3 w Załączniku nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia wskazane są 
2 sztuki licencji Veeam, natomiast w Arkuszu Wyceny (Załącznik nr 4) wymagacie 

Państwo 4 sztuk. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganej liczby 
licencji Veeam. 

Jest to omyłka 
pisarska, 

Zamawiający 
oczekuje 

dostarczenia 2 szt. 
licencji Veeam. 

5. 
Tabela nr 4. Licencje DataProtector w poniższej konfiguracji w 

Załączniku nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia oraz 
Załącznik nr 4 do MN Arkusz Wyceny 

W Tabeli nr 4. Licencje DataProtector w poniższej konfiguracji w Załączniku nr 1 
do MN Opis przedmiotu Zamówienia wskazane są 2 sztuki licencji Data Protector, 

natomiast w Arkuszu Wyceny (Załącznik nr 4) wymagacie Państwo 4 sztuk. 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganej liczby licencji Data 

Protector. 

Jest to omyłka 
pisarska, 

Zamawiający 
oczekuje 

dostarczenia 2 szt. 
licencji 

DataProtector. 

 

 


