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  Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej     

                niezbędnej do właściwego funkcjonowania nowego systemu ERP. 
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Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej 

przedstawiam ich treść oraz odpowiedzi. 

Pytanie 1 

Czy oprogramowanie z punktów h, j ( windows server i VmWare vSphere ) będą instalowane na serwerach  

( pkt d,e) 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na nadesłane zapytanie wyjaśniam, iż ofertowane systemy Windows Serwer nie będą instalowane 

bezpośrednio na serwerach fizycznych dlatego nie mogą to być wersje licencjonowania typu „OEM”. 

Pytanie 2 

Czy licencje VmWare będą instalowane na tych komputerach? 

Odpowiedź 

Ofertowana licencja VmWare będzie instalowana na fizycznych serwerach. Licencja obejmuje 3 hosty po max. 2 

procesory. 

 

Pytanie 3 

W nawiązaniu do w/w projektu Państwa, mamy pytanie odnośnie zapisów przy macierzy oraz sprzęcie 

serwerowym. 

„Zamówienie obejmuje dostawę, instalację a także uruchomienie macierzy. 

Zamówienie obejmuje dostawę, instalację a także uruchomienie dwóch serwerów..” 

Proszę o podesłanie zwrotnie wytycznych/oczekiwań co rozumiemy pod tymi zapisami takich Usług? 

Odpowiedź 

• Fizyczna instalacja kart, dysków twardych etc. 

• Fizyczna instalacja sprzętu w szafach rack wraz z ich podłączeniem do obecnej infrastruktury 

• Fizyczne spięcie serwerów i macierzy za pomocą odpowiednich przewodów 

• Konfiguracja kontrolerów zdalnego zarządzania zgodnie z wytycznymi zamawiającego 

• Konfiguracja kart sieciowych zgodnie z wytycznymi zamawiającego 

• Instalacja oprogramowania Vmware ESXi na serwerach 

• Instalacja oprogramowania Vcenter Server 

• Konfiguracja grup dyskowych i dysków logicznych w macierzy 

• Konfiguracja klastra HA i opcji vMotion 

• Przeprowadzenie podstawowych testów konfiguracji 



  
 

 

 

Pytanie 4 

1. Czy jest już  przygotowana instalacja elektryczna  pod UPS? Czy możemy poprosić o projekt?  

2. Czy dysponuje Pan elektrykiem, który podłączy UPS czy też ma to zrobić nasz pracownik? 

3. Czy droga do serwerowni pozwala na wjazd do serwerowni tzw. „paleciakiem”? 

 

Odpowiedź 

 

• Instalacja elektryczna w pomieszczeniu serwerowni jest przygotowana pod podłączenie trójfazowego zasilacza 

UPS. Stosowna dokumentacja elektryczna zostanie udostępniona już na etapie realizacji zamówienia po 

podpisaniu umowy sprzedaży. 

• Firma EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k dysponuje wykwalifikowanym 

personelem posiadającym stosowne uprawnienia SEP. 

• Zamawiający potwierdza możliwość realizacji końcowego etapu dostawy za pomocą ręcznego wózka 

paletowego. 

 

 

 

 


