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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 27 października 2017 r.

BAF-WZPL.250.9.2017.7.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie pn.
„Zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury 

serwerowej UTK”

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579), dalej jako „PZP”, przekazuje treść pytań wniesionych w okresie 
do 26 października 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1
„Czy dla każdej z części zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca wykazał się min. 3 
dostawami sprzętu komputerowego i/lub sprzętu serwerowego i/lub sprzętu sieciowego 
znacznie przewyższającymi wartości wskazane w SIWZ ? 

Sprzęt komputerowy oraz sieciowy nie odbiega poziomem skomplikowania przy 
konfigurowaniu i oferowaniu klientom analogicznie jak w przypadku sprzętu 
serwerowego– np. wymóg przedstawienia 3 referencji dla bibliotek taśmowych które 
zakupuje się jako gotowy produkt może powodować utrudnienie w dostępie 
do zamówienia, nie są one bardziej skomplikowane w zakresie parametrów technicznych 
a co za tym idzie nie wymagają bardziej skomplikowanej wiedzy Wykonawcy od np. 
zaawansowanych komputerów stacjonarnych, notebook czy też stacji graficznych.”
Odpowiedź:
Mając na uwadze sugestię pytającego, iż aktualnie określone warunki udziału 
w postępowaniu mogą powodować utrudnienia w dostępie do zamówienia, Zamawiający 
wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
1. pkt. 5.1.2.2 otrzymuje brzmienie:

„5.1.2.2 Warunek w zakresie Części 2 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę, która spełnia łącznie następujące 
kryteria:

1) wartość dostawy: co najmniej 15 000,00 zł,
2) przedmiot dostawy: biblioteka taśmowa objęta co najmniej 24-miesięczna 
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gwarancją on-site i serwisem świadczonym w trybie 24/7,
3) w przypadku, gdy dostawa biblioteki taśmowej była częścią większego zamówienia, 

kryterium określone w pkt. 1 musi być spełnione dla tej części, natomiast 24-
miesięczny okres gwarancji on-site i serwis świadczony w trybie 24/7, o których 
mowa w pkt. 2, mogą dotyczyć dowolnego sprzętu IT objętego tym zamówieniem.”

2. pkt. 5.1.2.3 otrzymuje brzmienie:
„5.1.2.3 Warunek w zakresie Części 3 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę, która spełnia łącznie następujące 
kryteria:

1) wartość dostawy: co najmniej 50 000,00 zł,
2) przedmiot dostawy: serwer, objęty co najmniej 24-miesięczną gwarancją i usługą 

serwisową świadczoną w miejscu użytkowania sprzętu,
3) w przypadku, gdy dostawa serwera była częścią większego zamówienia, kryteria 

określone w pkt. 1 i 2 muszą być spełnione dla tej części.”
3. pkt. 5.1.2.5 otrzymuje brzmienie:

„5.1.2.5 Warunek w zakresie Części 5 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę, która spełnia łącznie następujące 
kryteria:

1) wartość dostawy: co najmniej 70 000,00 zł,
2) przedmiot dostawy: macierz dyskowa, objęta co najmniej 24-miesięczną gwarancją 

i usługą serwisową świadczoną w miejscu użytkowania sprzętu,
3) w przypadku, gdy dostawa macierzy dyskowej była częścią większego zamówienia, 

kryteria określone w pkt. 1 musi być spełnione dla tej części, natomiast 24-
miesięczny okres gwarancji i usługi serwisowej świadczonej w miejscu użytkowania 
sprzętu, o których mowa w pkt. 2, mogą dotyczyć dowolnego sprzętu IT objętego 
tym zamówieniem.”

Pytanie 2
Prosimy o podanie (oznaczeń) part numer dla wszystkich serwerów będących przedmiotem 
rozbudowy.
- serwerów Lenovo Blade HS23
- serwera  IBM x3650 M4
Odpowiedź:
- serwery Lenovo Blade HS23 PN:00FG986 i PN: 00KJ518
- serwer  IBM x3650 M4 PID: 7915C2G
Pytanie 3
Czy Wykonawca może , złożyć ofertę na dowolną część ( z pięciu części) wynikająca 
z opisu przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 18.1 SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 
Podział na poszczególne części przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 3.2 SIWZ
Pytanie 4
Dotyczy Część 5 - Zakup i dostawa macierzy dyskowych oraz przełącznika 
światłowodowego
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W wymaganiach dotyczących macierzy dyskowych w ppkt. 11 Zamawiający napisał:
„Każda z macierzy musi być wyposażona w co najmniej 4 dyski 6 TB 3.5” 7.2K rpm HDD 
oraz 3 dyski 600 GB 2.5" 15K rpm HDD”.
Czy dla optymalizacji kosztów rozwiązania Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym 
dyski 600 GB 2,5” 15krpm zostaną dostarczone i zainstalowane w ramkach 3,5 cala 
co umożliwi ich umiejscowienie w jednej obudowie z pozostałymi dyskami ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga, aby macierze 
obsługiwały dyski 2,5” bez wykorzystania ramek 3,5” – aby spełnić ten wymóg, macierze 
mogą wykorzystywać więcej niż jedna półkę/obudowę.

Mając na uwadze, że zmiany wynikające z odpowiedzi na Pytanie 1 są istotne i prowadzą 
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 PZP

przedłuża termin składania ofert do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 11:00.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO
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