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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Dostawa serwera edukacyjnego”, nr rej.: DZP.381.068.2020.DW. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1.  Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obecności wyświetlacza LCD, na rzecz rozwiązania które 

umożliwia podłączenie do serwera urządzeń mobilnych wraz z dedykowaną aplikacją, realizującą funkcje monitoringu 

i zarządzania? 

 Odpowiedź: Karta/kontroler zdalnego dostępu będzie pełnić powyższe funkcje, zamawiający dopuszcza takie 

rozwiązanie (jako dodatkowe do karty / kontrolera zdalnego dostępu) jeżeli spełnia następujące warunki:  

1) komunikacja pomiędzy urządzeniami mobilnymi a serwerem musi być szyfrowana co najmniej kluczem 1024 

bitowym; 

2) rozwiązanie musi logować nieudane próby wejścia;  

3) po trzeciej nie udanej próbie logowania rozwiązanie musi być w stanie wysłać emaila  na wskazany adres 

i zablokować urządzenie próbujące uzyskać dostęp;  

4) rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia maksymalnej liczby nieudanych logowań i określenia czasu 

blokady; 

5) rozwiązanie musi dopuścić tworzenie innych użytkowników o różnych prawach dostępu i musi istnieć możliwość 

wyłączenia kont o powszechnych nazwach takich jak np: "root", "admin", "administrator"; 

6) rozwiązanie musi raportować błędy niskopoziomowe (RAM, CPU, HDD) w przypadku awarii / braku dostępu do karty 

/ kontrolera zdalnego dostępu; 

7) Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie lub udostępnianie danych z urządzeń mobilnych dla producenta 

rozwiązania i/lub firm trzecich. Jeżeli program zainstalowany w urządzeniach mobilnych wymaga dostępu do 

kontaktów lub plików urządzenie, wówczas zamawiający nie może przyjąć takiego rozwiązania. Żadne informacje 

zebrane przez aplikację mobilną nie mogą opuścić terenu UE. 
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Pytanie 2.  Czy Zamawiający w zakresie wewnętrznego czytnika kart oraz dodatkowej optymalizacji ruchu,  uzna za 

równoważny serwer wyposażony w sprzętowy kontroler RAID wraz z 2 dyskami M.2 480GB? 

 Odpowiedź: Zamawiający celowo zamawia oddzielnie 1) dwa czytniki i karty SD o pojemności 64GB (Dual SD i VFlash 

16GB wraz z dwoma kartami microSDHC/SDXC) oraz 2) oddzielnie dwa dyski o pojemności (co najmniej) 480GB (typ 

dysk M.2). Zamawiający dopuszcza jednak zainstalowane dodatkowego kontrolera RAID obsługującego dodatkowo 4 

dyski twarde (obsługiwany format to M.2) lub dwóch kontrolerów obsługujących po dwa dyski M.2 w zamian za to 

rozwiązanie. Pojemności dysków twardych muszą być równoważne, w przypadku braku dostępności dysków 64GB 

można zastosować dyski większe. Najważniejsza jest możliwość utworzenia dwóch macierzy RAID1 z 4 dysków M.2. 
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