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nr postępowania: BZP.2410.18.2018.BO 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym oraz przełączników typu 
SAN wraz ze wsparciem technicznym. 

 
 

INFORMACJA NR 4 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie dot. § 2 ust. 3: Ze względu na fakt, że § 5 ust. 
2-6 przewidują 1 dzień na odbiór ilościowy i 7 dni na odbiór jakościowy (licząc od dnia dokonania 
odbioru ilościowego), czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący: 
„W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie wskazanym w ust. 1 i 
zakończenia czynności odbioru określonych w § 5 ust. 2-6 po tym terminie, ale nie później niż 8 dni 
po dostarczeniu Sprzętu, dostawę uważa się dokonaną w terminie, jeżeli odbiór nastąpił bez 
zastrzeżeń” ? 
W przeciwnym wypadku postanowienie nie będzie możliwe do zastosowania, bowiem odbiór 
ilościowy i jakościowy w każdym przypadku będzie trwać przez okres 8 dni. 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie 
wskazanym w ust. 1 i nie zakończenia czynności odbioru określonych w § 5 ust. 2-6 po tym 
terminie, ale nie później niż 8 dni po dostarczeniu Sprzętu z winy Zamawiającego (np. przedłużenie 
procedur odbiorowych z przyczyn niedotyczących Wykonawcy), dostawę uważa się dokonaną także 
po tym terminie, jeżeli odbiór nastąpił bez zastrzeżeń”. 
Odpowiedź 1: Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 3 Wzoru umowy: 
było: W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie wskazanym w ust. 1 i 
zakończenia czynności odbioru określonych w § 5 ust. 2-6 po tym terminie, ale nie później niż 3 dni 
po dostarczeniu Sprzętu, dostawę uważa się dokonaną w terminie, jeżeli odbiór nastąpił bez 
zastrzeżeń. 
zmienia się na: W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie wskazanym w 
ust. 1 i zakończenia czynności odbioru określonych w § 5 ust. 2-6 po tym terminie, ale nie później 
niż 8 dni po dostarczeniu Sprzętu, dostawę uważa się dokonaną w terminie, jeżeli odbiór nastąpił 
bez zastrzeżeń. 
Według zapisów umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za opóźnienie niezależnie 
od jego przyczyny, z kolei dochodzenie należności odbywa się na zasadach ogólnych określonych 
przez polskie prawo, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego domniemania 
braku winy dłużnika. 
 
Pytanie 2: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie dotyczy § 6 ust. 5: Czy Zamawiający 
potwierdza, że płatność będzie jednorazowa, a podstawą do wystawienia faktury VAT będzie odbiór 
całości Sprzętu objętego przedmiotem umowy, potwierdzony przez Zamawiającego poprzez 
podpisanie Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego, bez zastrzeżeń? 
Odpowiedź 2: Według zapisów umowy, zapłata nastąpi jednorazowym przelewem, a 
podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór całości Sprzętu objętego przedmiotem umowy. 
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Pytanie 3: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie dotyczy § 7 ust. 4: Czy Zamawiający 
dopuszcza, aby obowiązek wymiany sprzętu, w którym ujawniono wadę ukrytą, dotyczył przypadku, 
w którym usunięcie tej wady nie będzie możliwe lub będzie znacznie utrudnione lub nieopłacalne z 
punktu widzenia wartości sprzętu i kosztów naprawy? 
Odpowiedź 3: Według zapisów umowy, obowiązek wymiany sprzętu, w którym stwierdzono 
wadę ukrytą, istnieje niezależnie od opłacalności/możliwości naprawy. 
 
Pytanie 4:  
Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie dot. § 7 ust. 5: Czy Zamawiający potwierdza, że konieczność 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie obowiązków wynikających z gwarancji 
innej firmie nie dotyczy producenta ani autoryzowanego serwisu producenta sprzętu w zakresie 
realizowania zobowiązań gwarancyjnych? 
Czy wobec obowiązku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, czasy naprawy ulegają 
zawieszeniu do czasu uzyskania zgody albo odmowy udzielenia zgody Zamawiającego na 
powierzenie wykonania obowiązków wynikających z gwarancji innej firmie? 
Odpowiedź 4: Według zapisów umowy, do czasu uzyskania zgody Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest realizować we własnym zakresie, obowiązki wynikające z gwarancji. 
 
Pytanie 5: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie dot. § 7 ust. 6: Czy Zamawiający potwierdza, 
że powierzenie Sprzętu osobom trzecich, celem ich instalacji i konserwacji, może dotyczyć 
wyłącznie osób trzecich będących autoryzowanym serwisem producenta ? Zwracamy uwagę, że 
wykonywanie czynności konserwacji Sprzętu w okresie gwarancji przez nieuprawnione osoby trzecie 
może oznaczać utratę gwarancji producenta. 
Odpowiedź 5: Według zapisów umowy Zamawiający powierza sprzęt osobom trzecim według 
własnego uznania. Zamawiający uwzględni kompetencje tych osób do wykonywania instalacji i 
konserwacji urządzeń. 
 
Pytanie 6: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie dot. § 8: Czy Zamawiający potwierdza, że nie 
naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie, jeżeli opóźnienie to wynikać będzie z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej? 
Odpowiedź 6: Według zapisów umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za 
opóźnienie niezależnie od jej przyczyny, z kolei dochodzenie należności odbywa się na zasadach 
ogólnych określonych przez polskie prawo, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa 
dotyczącego siły wyższej i domniemania braku winy dłużnika. 
 
Pytanie 7: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 1.1: Prosimy o usunięcie 
punktowania możliwości instalacji w macierzy dyskowej dysków SAS 15k. Zamawiający w 
wymaganej konfiguracji macierzy nie wymaga dysków SAS 15k. 
Uzasadnienie: zgodnie z najlepszą wiedzą Oferenta wiodący producenci macierzy w nowych 
modelach nie oferują takich - mało wydajnych dysków - zastępując je dyskami SSD. Dyski 15k 
wypadają gorzej pod kątem wydajnościowym i finansowym w stosunku do większej ilości dysków 
10k. 
Odpowiedź 7: Wskazany dysk obsługiwany jest u kilku różnych producentów oferujących 
macierze dyskowe na rynku. Zamawiający w celu rozszerzenia możliwości zaoferowania większej 
ilości produktów zmienia zapis w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2, Tabela pkt 1: Dyski: 

Nazwa DODATKOWEJ CECHY/FUNKCJI MACIERZY 
Ilość punktów przyznanych w 

przypadku gdy wykonawca zaoferuje 
w Formularzu oferty DODATKOWĄ 

CECHĘ/FUNKCJĘ MACIERZY 

było: 

1. Dyski 1.1 Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 600GB 15k RPM, 
2TB 7.2k RPM, 4TB 7.2k RPM, 8TB 7.2k RPM, 12TB 7.2 RPM. 5 

zmienia się na: 

1. Dyski 

1.1. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 600GB 15k RPM. 0,5 

1.2. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 2.4TB 10k RPM. 0,5 
1.3. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 2TB 7.2k RPM. 1 
1.4. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 4TB 7.2k RPM. 1 
1.5. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 8TB 7.2k RPM. 1 
1.6. Obsługa dysków o pojemności i prędkości: 12TB 7.2 RPM. 1 
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1.7. Obsługa dysków SSD o pojemności: 3.2TB.  1  
1.8. Obsługa dysków SSD o pojemności: 3.84TB. 1 
1.9. Obsługa dysków SSD o pojemności: 6.4TB. 1 
1.10. Obsługa dysków SSD o pojemności: 7.68TB. 1 
1.11. Obsługa dysków SSD o pojemności: 12.8TB. 0,5 
1.12. Obsługa dysków SSD o pojemności: 15.36TB. 0,5 

 
Pytanie 8: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 1.2: Prosimy o usunięcie 
punktowania instalacji w macierzy dyskowej dysków 2 TB 7,2k oraz 8 TB 7,2k. Wymaganie 
możliwości instalacji wszystkich dostępnych rozmiarów dysków w macierzy ma na celu ograniczenie 
konkurencji, a co za tym idzie działanie na szkodę Zamawiającego. Funkcjonalność migracji bloków 
pomiędzy dyskami SSD i NLSAS dają możliwość budowy przestrzeni o dużej wydajności i pojemnośc 
ograniczając koszty bazując na dyskach NLSAS np. 10 TB albo 12 TB. Takie możliwości likwidują 
wymaganie dostarczenia dużej ilości dysków o mniejszej pojemności w celu uzyskania wymaganej 
wydajności i pojemności. 
Odpowiedź 8: W celu dodatkowego rozFszerzenia możliwości zaoferowania jak najlepszego 
produktu przez Oferentów, Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2, Tabela 
pkt 1: Dyski – zgodnie z Odpowiedzią 7. 
 
Pytanie 9: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 1.3: Prosimy o usunięcie 
punktowania za możliwość rozbudowy do 450 dysków. Obecne dostępne pojemności dysków 
twardych w połączeniu z funkcjonalnością Tiernigu z wykorzystaniem dysków SSD i NLSAS dają 
możliwości otrzymania ogromnych pojemności i wydajności bazując na niewielkiej ilości dysków 
twardych zainstalowanych w macierzy. Dodatkowe punkty za taką możliwość ograniczają 
konkurencje a co za tym idzie działanie na szkodę Zamawiającego 
Odpowiedź 9: Zamawiający uczestniczy i będzie uczestniczył w projektach IT, które 
wymagają od niego spełnienia zapotrzebowania na zasoby sprzętowe, co oznacza: elastyczność, 
szybkość i ekonomiczność dostarczenia zasobów. Jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie 
przewidzieć maksymalnych potrzeb na kilka lat w przód, m.in. z powodu dużej dynamiki rozwoju i 
zmian w organizacji. Wskazany punkt nie jest ograniczeniem dla Oferenta, z kolei Zamawiającemu 
pozwala wybrać produkt dostosowany do jego potrzeb. Zamawiający podtrzymuje zapis. W celu 
zwiększenia możliwości zaoferowania większej gamy produktów i wybrania najlepszego z nich, 
Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2, w tabeli pkt 1: Dyski: 

Nazwa DODATKOWEJ CECHY/FUNKCJI MACIERZY 
Ilość punktów przyznanych w 

przypadku gdy wykonawca zaoferuje 
w Formularzu oferty DODATKOWĄ 

CECHĘ/FUNKCJĘ MACIERZY 

było: 
1. Dyski 1.3 Możliwość instalacji co najmniej 450 dysków wewnętrznych bez 

potrzeby wymiany zainstalowanych komponentów. 5 

1.4 Możliwość instalacji do minimum 900 dysków wewnętrznych w 
systemie złożonym z wielu par kontrolerów (klaster). 5 

1.5 Obsługa co najmniej 200 pul dyskowych na macierz. 5 

zmienia się na: 
1. Dyski 1.13. Możliwość instalacji co najmniej 250 dysków wewnętrznych 

bez potrzeby wymiany zainstalowanych komponentów. 2 

1.14. Możliwość instalacji co najmniej 450 dysków wewnętrznych 
bez potrzeby wymiany zainstalowanych komponentów.  3 

1.15. Możliwość instalacji do minimum 900 dysków wewnętrznych 
w systemie złożonym z wielu par kontrolerów (klaster). 5  

1.16. Obsługa co najmniej 100 pul dyskowych na macierz.  2 

1.17. Obsługa co najmniej 200 pul dyskowych na macierz.  2 
 
Pytanie 10: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 1.4: Prosimy o usunięcie 
dodatkowego punktowania za możliwość rozbudowy do 900 dysków twardych. Obecne dostępne 
pojemności dysków twardych w połączeniu z funkcjonalnością Tiernigu z wykorzystaniem dysków 
SSD i NLSAS dają możliwości otrzymania ogromnych pojemności i wydajności bazując na niewielkiej 
ilości dysków twardych zainstalowanych w macierzy. Dodatkowe punkty za taką możliwość 
ograniczają konkurencje a co za tym idzie działanie na szkodę Zamawiającego. 
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Odpowiedź 10: Zgodnie z Odpowiedzią 9. Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
 
Pytanie 11: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 1.5: Proszę o usunięcie 
punktowania obsługi co najmniej 200 pul dyskowych. Wymaganie ma na celu ograniczenie 
konkurencji i działanie na szkodę Zamawiającego. Wymaganie nie ma racjonalnego sensu. W celu 
utworzenia 200 pul dyskowych należy posiadać minimum 200 grup RAID. Minimalna konfiguracja 1 
grupy RAID to 4 dyski. W celu wykorzystania 200 pul dyskowych należy posiadać w macierzy 
minimum 800 dysków twardych. Natomiast Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy 
wyposażonej w 43 TB RAW. Wymaganie ma za zadanie jedynie ograniczenie konkurencji i 
promowanie wybranego producenta. 
Odpowiedź 11: Zgodnie z Odpowiedzią 9. Zamawiający podtrzymuje zapis.  
 
Pytanie 12: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 8: Prosimy o usunięcie 
punktowania za możliwość konfiguracji w macierzy poziomów RAID 0 i 1. RAID 0 nie wprowadza 
żadnego zabezpieczenia danych, natomiast RAID 1 jest używany wyłącznie w konfiguracjach dwu-
dyskowych, powyżej tej ilości stosowany jest RAID 10 - dlatego zgodnie z najlepszą wiedzą 
Oferenta, nie widzimy sensownego potwierdzenia tego wymagania z wymaganą konfiguracją 
macierzy. 
Odpowiedź 12: Zgodnie z wiedzą Zamawiajacego RAID 0 nie służy do zabezpieczenia danych 
znajdujących się na dyskach, jednakże jest używany przez Zamawiającego w specyficznych 
sytuacjach. Dlatego obecność funkcjonalnośc jest dla Zamawiającego przydatna, acz nie 
wymagana. RAID 1 z kolei również jest używany w środowiskach serwerowych Zamawiającego w 
wąskim zakresie, dlatego nie jest wymagana, a tylko możliwa do spełnienia. W celu zwiększenia 
możliwości zaoferowania większej gamy produktów i wybrania najlepszego z nich, Zamawiający 
zmienia zapis w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2, Tabela pkt 8: RAID: 
 

Nazwa DODATKOWEJ CECHY/FUNKCJI MACIERZY 
Ilość punktów przyznanych w 

przypadku gdy wykonawca zaoferuje 
w Formularzu oferty DODATKOWĄ 

CECHĘ/FUNKCJĘ MACIERZY 

było: 
8. RAID Obsługa poziomów RAID: 0,1 oraz rozproszonego/wirtualnego 

systemu RAID (tzw. Distributed RAID), gdzie paski danych jednej 
grupy RAID mogą być umieszczone na co najmniej 40 dyskach. 

5 

zmienia się na: 
8. RAID 8.1 Obsługa poziomu RAID 0. 1 

8.2 Obsługa poziomu RAID 1. 1 
8.3 Obsługa poziomu RAID rozproszonego/wirtualnego systemu 
RAID (tzw. Distributed RAID), gdzie paski danych jednej grupy 
RAID mogą być umieszczone na co najmniej 40 dyskach. 

3 

 
Pytanie 13: Rozdział XIII SIWZ, w tabeli w pkt. 3.2.2. Dot. punkt 9: W którym zamawiający daje 
dodatkowe punkty za możliwości skalowalności. Czy zamawiający dopuści funkcjonalność 
wirtualizacji dodatkowej macierzy jako możliwość skalowalności (w stosunku możliwie bliskim 
liniowemu) i tym przyzna punkty za spełnienie tego wymagania 
Odpowiedź 13:  
Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2, Tabela pkt 9. Skalowalność: 
 

Nazwa DODATKOWEJ CECHY/FUNKCJI MACIERZY 

Ilość punktów przyznanych 
w przypadku gdy 

wykonawca zaoferuje w 
Formularzu oferty 

DODATKOWĄ 
CECHĘ/FUNKCJĘ MACIERZY 

było: 
9. Skalowalność Możliwość skalowalności (w stosunku możliwie bliskim 

liniowemu) parametrów wydajnościowych oraz zasobów 
dyskowych poprzez dodanie dodatkowej pary kontrolerów 
tego samego typu (do co najmniej 2 par kontrolerów), przy 
zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami 

5 
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dyskowymi. 

zmienia się na: 
9. Skalowalność  9.1 Możliwość skalowalności (w stosunku możliwie bliskim 

liniowemu) parametrów wydajnościowych oraz zasobów 
dyskowych poprzez dodanie dodatkowej pary kontrolerów 
tego samego typu (do co najmniej 2 par kontrolerów) lub 
wirtualizacji dodatkowej macierzy przy zachowaniu 
jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami dyskowymi. 

5 

 
Pytanie 14: W dziale „Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia” Zamawiający wymaga 
zaoferowania macierzy, która pośród wielu obsługiwanych dysków musi obsługiwać dysk o 
pojemności 2,4TB 10k. Dysk ten jest unikalny i charakterystyczny dla macierzy IBM Storwize 
V7000. (opisane na stronach https://lenovopress.com/tips1302.pdf). Zapis ten nic nie wnosi a 
jedynie ogranicza konkurencję do jednej macierzy. Sam  Zamawiający w ramach tego zamówienia 
w ogóle nie zamawia tych dysków. Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 
Odpowiedź 14: Wskazany dysk obsługiwany jest u kilku różnych producentów oferujących 
macierze dyskowe na rynku. W celu rozszerzenia możliwości zaoferowania większej ilości produktów 
Zamawiający usuwa wymóg obsługiwania dysku 2,4TB 10k z OPZ (pkt 3 Macierze) i wpisuje ten 
wymóg do Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2 ppkt 1.2. W związku z powyższym: 

Nr/nazwa pozycji w OPZ/ 
Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, 
pkt. 3.2.2/Formularzu oferty 

było zmienia się na 

OPZ/pkt 3. Macierze/ 
Zasoby, funkcjonalności, 
zabezpieczenia 

Macierz musi obsługiwać 
dyski o pojemności i 
prędkości: 1.2TB 10k 
RPM, 1.8TB 10k RPM, 
2.4TB 10k RPM, 6TB 
7.2k RPM lub 10TB 7.2k 
RPM. 

Macierz musi obsługiwać dyski o 
pojemności i prędkości: 1.2TB 10k 
RPM, 1.8TB 10k RPM, 6TB 7.2k RPM 
lub 10TB 7.2k RPM. 

Tabela w Rozdziale XIII 
SIWZ, pkt. 3.2.2/ppkt 
1.1 
Formularz oferty:  
pkt 1, ppkt 1.1: Dyski,  

ppkt 1.1 Obsługa 
dysków o pojemności 
i prędkości: 600GB 
15k RPM, 2TB 7.2k 
RPM, 4TB 7.2k RPM, 
8TB 7.2k RPM, 12TB 
7.2 RPM. 

5 
pk

t 

1.1. Obsługa dysków o pojemności i 
prędkości: 600GB 15k RPM. 

0,5 
pkt 

1.2. Obsługa dysków o pojemności i 
prędkości: 2.4TB 10k RPM. 

0,5 
pkt 

1.3. Obsługa dysków o pojemności i 
prędkości: 2TB 7.2k RPM. 1 pkt 

1.4. Obsługa dysków o pojemności i 
prędkości: 4TB 7.2k RPM. 1 pkt 

1.5. Obsługa dysków o pojemności i 
prędkości: 8TB 7.2k RPM. 1 pkt 

1.6. Obsługa dysków o pojemności i 
prędkości: 12TB 7.2 RPM. 1 pkt 

 
Pytanie 15: W dziale „Wirtualizacja zasobów” Zamawiający wymaga aby: 
„Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co najmniej 2 niezależnych producentów. Możliwość wirtualizacji 
(zarządzania z jednego miejsca) zasobów znajdujących się na macierzach różnych producentów, w 
tym macierze posiadane przez Zamawiającego wyszczególnione w punkcie 2b). 
Zapis ten jest charakterystyczny dla macierzy Storwize V7000. Prosimy o wykreślenie tego zapisu 
tym bardziej, że wg informacji sam Zamawiający w tym postępowaniu nie zamawia oraz nie 
korzysta z tej funkcjonalności na posiadanych przez siebie macierzach Storwize V7000.Ponadto 
należy wskazać, że niemalże do każdej macierzy blokowej można zawsze gdy zajdzie potrzeba 
dołożyć oddzielne urządzenie IBM SVC tzw. wirtualizator, który gdyby zaszła taka potrzeba 
zwitrualizuje macierze wg wymagań Zamawiającego. 
Odpowiedź 15: Wskazana funkcjonalność jest dostępna u kilku producentów rozwiązań 
storage dostępnych na rynku. W celu rozszerzenia możliwości zaoferowania większej ilości 
produktów, Zamawiający usuwa z OPZ (pkt 3 Macierze/ Wirtualizacja zasobów) wymóg o treści: 
„Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co najmniej 2 niezależnych producentów. 
Możliwość wirtualizacji (zarządzania z jednego miejsca) zasobów znajdujących się na macierzach 
różnych producentów, w tym macierze posiadane przez Zamawiającego wyszczególnione w punkcie 
2b)” 



 

6 
 

i wpisuje ten wymóg w Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2 ppkt 9.2: Skalowalność 
przyporządkowując 3 punkty za jego spełnienie. 
 

Nr/nazwa pozycji w OPZ/ 
Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, 
pkt. 3.2.2/Formularzu oferty 

było zmienia się na 

OPZ/pkt 3. Macierze/ 
Wirtualizacja zasobów 

Macierz musi mieć możliwość 
wirtualizacji zasobów znajdujących 
się na innych macierzach 
dyskowych pochodzących od co 
najmniej 2 niezależnych 
producentów. 
Możliwość wirtualizacji (zarządzania 
z jednego miejsca) zasobów 
znajdujących się na macierzach 
różnych producentów, w tym 
macierze posiadane przez 
Zamawiającego wyszczególnione w 
punkcie 2b). 

wykreśla się 

Tabela w Rozdziale XIII 
SIWZ, pkt. 3.2.2 oraz 
Formularz oferty: 
 
 
ppkt 9. Skalowalność,  

ppkt 9 Możliwość 
skalowalności (w stosunku 
możliwie bliskim liniowemu) 
parametrów wydajnościowych 
oraz zasobów dyskowych 
poprzez dodanie dodatkowej 
pary kontrolerów tego samego 
typu (do co najmniej 2 par 
kontrolerów), przy zachowaniu 
jednolitego i wspólnego 
zarządzania zasobami 
dyskowymi. 

5 
pk

t 

9.1 Możliwość skalowalności (w stosunku 
możliwie bliskim liniowemu) parametrów 
wydajnościowych oraz zasobów 
dyskowych poprzez dodanie dodatkowej 
pary kontrolerów tego samego typu (do 
co najmniej 2 par kontrolerów) lub 
wirtualizacji dodatkowej macierzy 
przy zachowaniu jednolitego i wspólnego 
zarządzania zasobami dyskowymi. 

5 
pk

t 

9.2 Macierz musi mieć możliwość 
wirtualizacji zasobów znajdujących się na 
innych macierzach dyskowych 
pochodzących od co najmniej 2 
niezależnych producentów.  
Możliwość wirtualizacji (zarządzania z 
jednego miejsca) zasobów znajdujących 
się na macierzach różnych producentów, 
w tym macierze posiadane przez 
Zamawiającego wyszczególnione w 
punkcie 2b OPZ). 

3 
pk

t 

 
Pytanie 16: W dziale „Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia” Zamawiający opisał 
funkcjonalność Teiringu. Funkcjonalność ta jest charakterystyczna dla macierzy Storwize V7000. 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na zastosowaniu pamięci SSD 
Cache dla macierzy 200GB Cache opartym o RAM oraz 2TB opartym o Flash. Zastosowanie cache da 
większą wydajność i większe oszczędności niż stosowanie tieringu tym bardziej że Zamawijący 
zamawia macierz z jednolitymi dyskami, na których rozwiązanie tieringu nie będzie funkcjonowało. 
Zamawiający nie uruchomi tej funkcjonalności. (tiering ma sens jedynie gdy są stosowane dyski o 
różnych prędkościach. Natomiast w tym postępowaniu Zamawiający zamawia macierz z jednolitymi 
dyskami). Poniżej umieszczam informację o równoważności rozwiązań: 
https://storageswiss.com/2014/01/15/whats-the-difference-between-tiering-and-caching/. 
Odpowiedź 16: Zamawiający opisał optymalizację zasobów dostępną u różnych producentów 
rozwiązań storage, nie konkretną technologię wykorzystywaną w jednym produkcie jednego 
producenta - jak to wskazuje Zapytujący. Zamawiający przewiduje rozbudowę zakupowanego 
sprzętu, to znaczy że Zamawiający będzie miał potrzebę użycia funkcjonalności opisanej w OPZ pkt. 
3a). Adres internetowy wskazany przez Zapytującego prowadzi do nieistniejącej strony. 
Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ pkt 3 ppkt pn.: Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia. 

 
Pytanie 17: W dziale „Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia” Zamawiający wymaga: „Macierz 
musi mieć możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot bez 
konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera”. Opisana funkcjonalność jest 
charakterystyczna dla Storwize V7000 i w rzeczywistości nie jest nigdy używana przez 
administratora systemu. Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 
Odpowiedź 17: Wskazana funkcjonalność jest dostępna u kilku producentów rozwiązań 
storage na rynku. Wskazanie przez Zapytującego jakoby opisana funkcjonalność nigdy nie była 
używana przez administratorów systemów nie jest zgodna z doświadczeniem Zamawiającego. 
Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ pkt 3 ppkt pn.: Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia. 
 



 

7 
 

Pytanie 18: W dziale „Dyski” Zamawiający wymaga zaoferowania macierzy „Obsługa dysków o 
pojemności i prędkości: 600GB 15k RPM”. Tyski te powszechnie uznane są już jako przestarzałe i 
nie będą obsługiwane przez macierze klasy enterprise. Prosimy się zapoznać z artykułem pt.: 
„Koniec ery dysków 15k”. https://dataspace.pl/blog/koniec-dyskow-sas-15k/. Prosimy o 
wykreślenie tego zapisu. 
Odpowiedź 18: Zgodnie z Odpowiedzią 7. Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
Pytanie 19: W dziale „Skalowalność” Zamawiający wymaga: „Możliwość skalowalności (w 
stosunku możliwie bliskim liniowemu) parametrów wydajnościowych oraz zasobów dyskowych 
poprzez dodanie dodatkowej pary kontrolerów tego samego typu (do co najmniej 2 par 
kontrolerów), przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami dyskowymi”. 
Zamawiający wymaga dostawy macierzy o określonej ilości dysków, która może być dalej 
rozbudowywana poprzez ich dołożenie lub dołożenie półek dyskowych. Powyższy zapis staje się 
zapisem sztucznym i niepotrzebnym i wskazuje na rozwiązanie V7000. Prosimy o wykreślenie tego 
zapisu. 
Odpowiedź 19: Zgodnie z Odpowiedzią 13. 

 
Pytanie 20: Czy Zamawiający w opisie dodatkowe cechy i funkcje macierzy podlegające punktacji 
w wymaganiu nr 7 o treści „Dostawa półek dyskowych wysokiej gęstości, co najmniej 24 dyski na 
2U wysokości, pojedyncza półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 12 Gb” wymaga 
możliwości instalacji takich półek ale ich nie oczekuje w oferowanej konfiguracji? Czy może 
Zamawiajacy wymaga dostarczenia dodatkowych półek, jeśli tak to ilu aby otrzymać punkty? 
Odpowiedź 20: Zgodnie z zapisem w Tabeli w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2 ppkt 7.2 pn.: 
Rozmiar obudowy, Zamawiający przyzna punkty za dostawę półek dyskowych wysokiej gęstości, tj. 
co najmniej 24 dyski na 2U wysokości, pojedyncza półka posiadająca minimum dwa interfejsy SAS 
12 Gb." Zapis dotyczy wszystkich półek składających się na całe urządzenie. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmienioną Tabelę w Rozdziale XIII SIWZ, pkt. 3.2.2, 
zmieniony Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 18.12.2018 r. do godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz  
Uniwersytetu Wrocławskiego 
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Uzasadnienie (Wykonawcy) do Pytań 18-23 

Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i 
nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. 
Naruszenie zasady uczciwej konkurencji, określonej w art. 29 ust. 2 Ustawy, z uwagi na niezgodne 
z pzp opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi m.in. w sytuacji, 
gdy zamawiający opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, 
bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt. 
Naruszenie to polega również na dookreśleniu opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który 
nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym, ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb 
zamawiającego. 
Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z 
użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta 
lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, 
dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie rygorystycznych wymagań 
co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego 
i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, 
ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 
W wyroku KIO 
z dnia 21 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 434/09, www.uzp.00v.pl, wskazano, że: "Określenie 
przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami 
Zamawiającego. 
Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., która 
zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie 
takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub 
dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. 
Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z 
użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z utyciem 
parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także 
określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są 
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych 
wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania 
zamówienia" 
W wyroku z dnia 2 września 2010 r., KIO 1775/10, www.uzo.uov.pl, Krajowa Izba Odwoławcza 
zwróciła uwagę, że: "Określenie w art. 29 ust. 2 ustawy negatywnych przesłanek określania opisu 
przedmiotu zamówienia odnosi się bezpośrednio do zasady gwarantującej ochronę uczciwej 
konkurencji. W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. 
akt II Ca 587/05) czytamy, że: "Istotne jest, aby przedmiot zamówienia został opisany w sposób 
neutralny i nieutrudniający uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu 
przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego 
wykonawcę, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert 
lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej 
uprzywilejowany od pozostałych". Jak wynika z literalnej wykładni art. 29 ust. 2 ustawy użyty w 
treści tego przepisu zwrot "mógłby utrudniać uczciwą konkurencję" wskazuje, iż dla uznania 
naruszenia ustanowionego w powyższej normie prawnej zakazu wystarczające jest jedynie takie 
działanie zamawiającego, które mogłoby sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej konkurencji, 
niekoniecznie zaś godzić w nią bezpośrednio. Do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu 
zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie możliwości 
utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, 
niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. W przypadku oceny konkretnego 
stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 29 ust. 2 ustawy wystarczającym 
jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. Działaniem 
wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest więc na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie 
powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione obiektywnymi potrzebami 
zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania 
zamówienia". 
W publikacji Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz 2017autorki podkreślają, że nowelizacja z 22.06.2016 r. nakłada na Zamawiającego 
obowiązek wykazania, iż nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, 
a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Dla 
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uzasadnienia zastosowania tej przesłanki ustawodawca odsyła Zamawiającego do wykazania braku 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub rozwiązań zastępczych. Pojęcie „rozsądny” oznacza 
kogoś, kto charakteryzuje się rozsądkiem; postępuje lub myśli rozsądnie; jest rozważny. 
Rozwiązania zastępcze, o których stanowi przepis to inaczej rozwiązania alternatywne lub 
zamienne. Alternatywny to w języku polskim dopuszczający jedną z dwóch możliwości, np. oferta 
alternatywna. Za rozwiązania dostępne, ale nierozsądne należałoby też uznać rozwiązania drogie, 
trudne do użytkowania, konfliktogenne czy wreszcie kontrowersyjne. 
Zamawiający ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia w oparciu o określone minimalne 
standardy techniczne poprzez wskazanie parametrów i może opisać przedmiot zamówienia w taki 
sposób, który uzasadnia jego racjonalne i obiektywne potrzeby, przy czym nie muszą być to 
potrzeby określone na poziomie minimalnym. Granicę uprawnień zamawiającego wyznaczają jednak 
przepisy p.z.p., będące przepisami bezwzględnie obowiązującymi. 
Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał również uwagę Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 23 grudnia 2009 r. w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio 
stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-376/08), w którym wskazał, że przy określaniu, 
jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady 
proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym 
Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów. W 
wyroku z 27 października 2005 r. w sprawie Contse SA przeciwko Instituto Nacional de Gestion 
Sanitaria (C-234/03) orzekł, że naruszeniem 28 Traktatu jest żądany przez zamawiającego wymóg 
doświadczenia, który powinni udowodnić wykonawcy, jeśli nie jest niezbędny dla oceny zdolności 
wykonawcy do wykonania zamówienia. Proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia 
oznacza zatem, że mają one być adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy 
dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W orzeczeniu ETS z dnia 4 
grudnia 2003 r. w sprawie C – 448/01 EVN AG I Wienstrom GmbH stwierdzono natomiast, że 
postawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w postępowaniu może faworyzować duże 
przedsiębiorstwa, dyskryminując mniejszych dostawców, którzy mogliby z powodzeniem wykonać 
zamówienie. Takie ograniczenie kręgu wykonawców dopuszczonych do wzięcia udziału w 
postępowaniu może natomiast skutkować udaremnieniem realizacji celu dyrektyw wspólnotowych w 
dziedzinie zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. (…) Z kolei 
w wyroku z dnia 16 września 1999 r., C414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo 
Hiszpanii, TS wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu 
proporcjonalności polegającego na wykazaniu czy podjęte działania są adekwatne i konieczne do 
osiągnięcia wybranego celu. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę 
między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a 
interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych 
wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w 
postępowaniu winien być odpowiedni do osiągnięcia celu, jakiemu służy tj. wyboru wykonawcy 
dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia i nieograniczającego dostępu do zamówienia 
wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności 
TS UE zwracał również uwagę w innych orzeczeniach. Przykładowo, w wyroku z 23 grudnia 2009 r. 
w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-376/08), 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że przy określaniu jacy wykonawcy nie mogą wziąć 
udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania 
konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak 
najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów. W wyroku z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie Contse SA przeciwko Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (C-234/03), Trybunał 
Sprawiedliwości wywiódł, że naruszeniem Traktatu jest żądany przez zamawiającego wymóg 
doświadczenia, który winni udowodnić wykonawcy, jeśli nie jest niezbędny dla oceny zdolności 
wykonawcy do wykonania zamówienia. 29 Jak wynika z powyższego, zasada proporcjonalności 
oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione 
wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji 
zamówienia. Nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię 
należytego jego wykonania. W orzecznictwie TSUE określenie "proporcjonalny" używane jest w 
znaczeniu "zachowujący właściwą proporcję". W wyroku z dnia 16 września 1999 r., C-414/99 K. W. 
E. v. K. H., ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu 
proporcjonalności polegającego na wykazaniu, czy podjęte działania są adekwatne i konieczne do 
osiągnięcia wybranego celu. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę 
między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a 
interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych 
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wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w 
postępowaniu winien być odpowiedni do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy 
dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia i nie ograniczającego dostępu do zamówienia 
wykonawcom zdolnym do jego wykonania. 
W art. 15 ust. 1 u.z.n.k. mowa jest o utrudnianiu dostępu do rynku, czyli stwarzaniu przeszkód w 
prowadzeniu działalności gospodarczej, nie zaś o wyeliminowaniu z rynku. Konieczność ponoszenia 
dodatkowych kosztów, w celu zagwarantowania sobie możliwość sprzedaży towarów, stanowi rodzaj 
bariery finansowej, która ogranicza danemu dostawcy dostęp do rynku zarówno w sensie 
bezpośrednim (konkretny koszt finansowy), jak i pośrednim (utrudniona rywalizacja rynkowa z 
dostawcami, którzy tych dodatkowych kosztów nie ponoszą). 
Jednocześnie aktualizują się tezy zawarte w wyrokach: 
II GSK- 2156/15, Naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  Wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie,  z dnia 11 stycznia 2017 r. 
TEZA | aktualna 
W sytuacji, gdy wskazanemu i niezgodnemu z prawem warunkowi, towarzyszyło tylko ryzyko 
ograniczenia stosowania wskazanych zasad w prowadzonym postępowaniu, poprzez zniechęcenie 
potencjalnych wykonawców do udziału w nim, w związku z tworzeniem przez zmawiającego barier 
natury formalnej, to jest to już wystarczające do formułowania wniosku o naruszeniu zasad 
uczciwej konkurencji i równego traktowania. 
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie 

 


