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Zamawiający: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Katowice, dnia 2020-10-20 

Ul. 1 Maja 50 

40-287 Katowice 

tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99;  e-mail: bzp@ue.katowice.pl;  

https://www.ue.katowice.pl/ 

NIP: 634 000 88 25;     REGON: 000001548 

 

Znak sprawy: BZP/009/06001/20 

 

DO WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego w modułach Moduł I – macierz 

dyskowa, Moduł II – zasilacz awaryjny UPS” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy Pzp, w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła prośba  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie 
internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza brzmienie punktu 5.2.c w następującej postaci: 

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy obejmujące dostarczenie oraz wdrożenie 
(instalację) macierzy dla klientów o wartości łącznej co najmniej 200.000,00 zł brutto. Przy czym jedna z wykazanych dostaw 
o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.” 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający poprzez użycie w pkt 5.2.c SIWZ określenia „Centrum Obliczeniowe", rozumie „Centrum danych" – budynek, 
dedykowane pomieszczenie w budynku lub grupę budynków przeznaczonych do przechowywania działającej infrastruktury 
informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (np. macierze) oraz infrastruktury sieciowej.  

Zatem użyte w pytaniu wyrażenie „dla klientów” będzie zgodne z wymogiem Zamawiającego, o ile wpisuje się w powyższą 
definicję. 

 

Pytanie,2 
Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy w konfiguracji 16x 3.2TB SSD przy jednoczesnej skalowalności do 188 dysków. 
Wymóg 188 dysków znacząco ogranicza konkurencję, czy zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 180 dysków przy 
równoczesnym zaoferowaniu 16 dysków 3.8TB SSD?   

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących minimalnej ilości obsługiwanych dysków.  

Zaoferowanie min. 16 dysków o pojemności 3.8TB SSD i o wartości DWDP minimum 3, spełni wymagania Zamawiającego 
określone w tabeli „Szczegółowy opis komponentów macierzy dyskowej" dla poz. „Dyski” (Formularz 3A SIWZ), o ile 
zostanie zachowana minimalna wymagana skalowalność macierzy (do 188 dysków). 

 

 Zatwierdził 

Paweł Kadłubiak 
Kanclerz 
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