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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 od dnia 30 
października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1
Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 dla części 2 – „Zakup 
i dostawa biblioteki taśmowej” zawarł następujące wymaganie:
„Biblioteka musi posiadać minimum 4 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiające wymianę taśm 
bez wyłączania urządzenia.”
Zapis o posiadaniu 4 slotów wejścia/wyjścia spełniają wyłącznie tzw. biblioteki 
modułowe, które są bardzo drogim rozwiązaniem.
Biblioteki klasy podstawowej posiadają 1 lub 3 sloty wejścia/wyjścia.
W związku z tym czy Zamawiający zmieni powyższe wymaganie na następujące: 
„Biblioteka musi posiadać minimum 3 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiające wymianę taśm 
bez wyłączania urządzenia”?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej.
W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w Części 2, pkt 4 ppkt 5 
otrzymuje brzmienie:
„5) Biblioteka musi posiadać minimum 3 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiające wymianę 
taśm bez wyłączania urządzenia.”
Pytanie 2
Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 dla części 3 – „Zakup 
i dostawa serwera” zawarł następujące wymaganie:
„Serwer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.x lub nowszej.”
Norma Energy Star 5.x lub nowsza nie ma zastosowania do serwerów, a wyłącznie 
do komputerów.
W związku z tym, czy Zamawiający wykreśli wymaganie dotyczące posiada normy 
Energy Star 5.x lub nowszej dla serwera?

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące normy Energy Star dla serwera. Wersję 
normy 5.x lub wyższą należy traktować jako omyłkę Zamawiającego. Zgodnie 
z informacjami zawartymi na stronie http://www.eu-energystar.org/specifications.htm  
aktualna norma dla serwerów to wersja 2.0.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej.

1. pkt 11.1.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.1.5 dokument poświadczający, że oferowany serwer jest produkowany zgodnie 
z normą Energy Star 2.0. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego 
modelu serwera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub 
http://www.eu-energystar.org/ – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 
(dokument należy złożyć tylko, gdy Wykonawca składa ofertę na Część 3 
przedmiotu zamówienia).”

2. w załączniku nr 1 do SIWZ, w Części 3, pkt 4 ppkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) Serwer musi spełniać wymogi normy Energy Star 2.0.”

W związku z błędem w treści SIWZ, powstałym podczas generowania pliku w formacie pdf, 
Zamawiający informuje, że poprawne brzmienie pkt. 11.4 SIWZ to:
„11.4. Dokumenty wymienione w pkt. 11.1, sporządzone przez Wykonawcę lub odpowiednio 
przez podmiot udostępniający zasoby, powinny być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-
e) do reprezentowania na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty.”
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający działając zgodnie 
z art. 12a ust. 2 PZP

przedłuża termin składania ofert do dnia 8 listopada 2017 r. do godz. 13:30.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe

http://www.utk.gov.pl/
http://www.eu-energystar.org/specifications.htm

		2017-11-03T08:50:07+0000
	Robert Nowak; UTK




