Warszawa, dnia 27 września 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego
Biuro Administracyjno - Finansowe
BAF-WLZP.251.17.2016.3.MG

Informacja o złożonych zapytaniach
dotyczących zapisów SIWZ w postępowaniu
na dostawę sprzętu do rozbudowy serwerowni Urzędu Transportu Kolejowego
oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego
nr postępowania: BAF-251-559/2016
Do 26 września 2016 r., w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące
pytania od Wykonawców:
Pytanie nr 1: Otrzymaliśmy informacje, od producenta że MULTI-SWITCH Interconnect
Module for BladeCenter oraz macierz IBM DS3400 1 TB SATA i 450 GB SAS zostały
wycofane z produkcji, a w związku z tym przygotowanie wyceny na te pozycje jest
niemożliwe, uwzględniając fakt iż urządzania mają być fabrycznie nowe z gwarancja
producenta.
Czy w takiej sytuacji Zamawiający, uwzględni zmianę konfiguracji i zaproponuje nowe
rozwiązanie doboru urządzeń?
Odpowiedź: Zamawiający powziął wiedzę, że MULTI-SWITCH Interconnect Module for
BladeCenter oraz macierz IBM DS3400 1 TB SATA i 450 GB SAS został wycofany
z produkcji, aczkolwiek można zamówić powyższe produkty od dystrybutora z kanału
serwisowego.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2: Do napędów Zamawiający wymaga gwarancji na 2 lata. Napędy będą miały
tylko rok gwarancji lub przejmą gwarancję biblioteki (jeśli jest dłuższa niż rok). Aby uzyskać
min. 2 lata gwarancji, trzeba będzie wycenić przedłużenie serwisu do całej biblioteki TS3200,
proszę o podanie numerów seryjnych biblioteki. Proszę o podanie okresu gwarancji biblioteki
oraz czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie przedmiotu zamówienia o wydłużenie serwisu
biblioteki, który będzie się pokrywał z serwisem napędu??
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia o wydłużenie
serwisu.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia ust. IV pkt. 1 lit. a w następujący sposób:
„Dostarczony przedmiot zamówienia musi być:
- fabrycznie nowy,
- pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta, oraz
- objęty gwarancją producenta lub Wykonawcy, na zasadach przewidzianych we wzorze
umowy.
Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia ust. IV
pkt. 1 lit. b w następujący sposób:
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„Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego
dystrybutora producenta, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie
sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 4
października 2016 r.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Przetargowej

ROBERT NOWAK

Z-CA DYREKTORA BIURA
ADMINISTRACYJNOFINANSOWEGO
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