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PKS NOVA – DA/ZN/INF/2017/1 

Dotyczy zapytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania przez spółkę Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka 
Akcyjna, znak sprawy: PKS Nova – DA/ZN/INF/2017/1. 

W związku z otrzymaniem zapytania ogłaszający udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1 – Dotyczy: Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, część A, pkt III, 

pdpk. 5B. 

Zabezpieczenia fizyczne sprzętu serwerowo-macierzowego zainstalowanego w szafach serwerowych 
realizowane jest zwykle poprzez zabezpieczenie przez niepowołanym dostępem do pomieszczeń/ser-
werowni, zabezpieczenie dostępu do szaf teleinformatycznych (np. zabezpieczenia zamkiem, systemem 
sygnalizacji otwarcia szafy itp). 
Wielu renomowanych dostawców macierzy nie stosuje dodatkowych zabezpieczeń macierzy w postaci 
fizycznego zabezpieczenie przed wyjęciem dysków, traktując opisywane powyżej zabezpieczenia jako 
podstawowe. Dopuszczenie fizyczne osób niepowołanych do samego urządzenia jest zagrożeniem. 
Aby wykryć sytuacje związane m.in. w ingerencją fizyczną w podsystem dyskowy macierzy stosowane 
są różne metody raportowania. 
W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści macierz nie posiadającą 
fizycznego zabezpieczenia dedykowanego przez producenta serwera uniemożliwiającego wyjęcie dys-
ków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników a w zamian 
posiadającą system raportowania m.in. poprzez e-mail i zapis w logach systemowych macierzy (dostęp-
nych z poziomu systemu zarządzania macierzą) zdarzeń związanych m. in. z ingerencją w system dys-
kowy macierzy, pozwalający na identyfikację wyjęcia dysków oraz szeregu dodatkowych zdarzeń oraz 
umożliwiający bieżące informowanie administratora/ów o stanie macierzy? 
Odpowiedź ad. 1: 
Biorąc pod uwagę fakt, iż ten element nie ma kluczowego znaczenia  dla Zamawiającego, Zamawia-
jący  rezygnuje z zapisu o konieczności zastosowania fizycznego zabezpieczenia dysków macierzy 
przed wyjęciem dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników i nie przewiduje szczegóło-
wych wymogów w tym zakresie, przy czym w mocy są pozostałe wymagania SIWZ i załączników do 
SIWZ (przy uwzględnieniu wyjaśnień udzielanych na zapytania). 
Zamawiający wprowadza w związku z tym następujące zmiany w SIWZ i w załącznikach do SIWZ: 
a) termin składania ofert wydłuża się do 30 marca 2017 r. g. 12:00, a termin otwarcia ofert przesuwa 
się na 30 marca 2017 r. g. 12:30, 
b) w części A załącznika nr 1 do SIWZ, pkt III (Macierz dyskowa wraz z dyskami oraz częściami i akce-
soriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego), ppkt 5 (Zabezpieczenia), usuwa się 
przepis (wymaganie) oznaczone lit. B, 



c) w części A załącznika nr 4a do SIWZ, pkt III (Macierz dyskowa wraz z dyskami oraz częściami i akce-
soriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego), ppkt 5 (Zabezpieczenia), usuwa się 
przepis (wymaganie) oznaczone lit. B. 
 


