
         Kraków dnia 26.11.2020 roku  

 

 

DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Infrastruktury Serwerowej w Polskim 
Wydawnictwie Muzycznym” 

Znak sprawy: ZZP.261.26.2020 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz informacja o modyfikacji zapisów SIWZ. 

 

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ; 

W związku z zastrzeżeniami oraz pytaniami do treści SIWZ, które wpłynęły do Zmawiającego, udzielamy 
następujących wyjaśnień i odpowiedzi:  

 

Zastrzeżenie:  

W związku z zamiarem złożenia konkurencyjnej oferty w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się 
z prośbą o pozytywną odpowiedź na poniższe , tak aby opis przedmiotu zmówienia w części dla zadań 
1 i 2 przestał jawnie ograniczać konkurencję. Obecny opis dla zadania 1 „Zakup serwerów wraz z 
licencjami” i 2 „Zakup macierzy serwerowej” wskazuje na konkretną macierz jednego producenta , 
firmę Dell. Fakt ten potwierdzają również inni wiodący producenci sprzętu komputerowego. 
Zamawiający opisując macierz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia całkowicie uniemożliwił 
uczciwą konkurencję  w zakresie zadania 2 , ponieważ wszystkie wymagane parametry łącznie spełnia 
tylko jeden producent -firma Dell. Tego typu praktyka została uznana w rekomendacjach Prezesa UZP 
dotyczących udzielania zamówień publicznych jako niedopuszczalna. W razie braku pozytywnej 
odpowiedzi, będziemy zmuszeni do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami SIWZ pkt III.4: „W przypadku wystąpienia w 
którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego 
przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie 
rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych 
rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego 
(tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo 
zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat 
czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów 
jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 



dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania 
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów 
itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku gdy Zamawiający w 
opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy, znaki towarowe, patenty lub typy materiałów czy 
produktów, bądź ich producentów, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, 
których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 
Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do niej taka informacja, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.”  

 

Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż nawet w przypadku gdy w opinii Wykonawcy zestaw parametrów 
technicznych oczekiwanego przez Zamawiającego rozwiązania technicznego (systemy czy urządzenia) 
sugeruje urządzenie konkretnej produkcji to zawsze dopuszczone jest oferowanie produktów 
równoważnych. Podkreślenia wymaga, iż równoważność nie może prowadzić do oferowania 
produktów o gorszych parametrach aniżeli wymagane przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści jako spełniające wymagania w zakresie zadania nr 1 - serwery wiodącego 
producenta posiadające :  

 Możliwość późniejszej instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, 
wyposażony w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z automatycznym 
zabezpieczeniem  synchronizacji pomiędzy nośnikami na poziomie RAID1, rozwiązanie nie 
będzie powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Pamięć flash będzie pochodzić 
bezpośrednio od producenta serwera.  

 Oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified 
for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, 
Microsoft Windows 2019 x64. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SIWZ dla Zadania 1 minimalne parametry, które są potrzebne i wymagamy na 
potrzeby konfiguracji nowo budowanej infrastruktury teleinformatycznej.  

W/g wiedzy Zamawiającego są też inni producenci, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne 
(nie gorsze).  

Wykonawca zaproponował zmianę minimalnych wymagań: 

a) poprzez zwiększenie parametru dwóch nośników typu flash z min. 16GB do min. 32GB, co 
ewidentnie może zawęzić krąg wykonawców.  

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 b) Podpunkt dotyczący certyfikatów dla zaproponowanych wspieranych systemów już zawarty w 
opisie OPZ. 



Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

 Czy Zamawiający dopuści jako spełniającą wymagania w zakresie zadania 2 macierz wiodącego 
producenta posiadającą:  

 możliwość instalacji 24 dysków 2,5” o maksymalnej wysokość 2U, umożliwiającą rozbudowę 
tylko o moduły 12 dysków 3,5”i 24 dysków 2,5”  

 możliwość zastosowania  RAID 0,1,5,6,10 i DP+  
 możliwość rozszerzania pamięci podręcznej cache dyskami SSD/Flach  
 zapewniającą metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą reklamacji przestrzeni 

zamiast kompresji.  
 posiada wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2019,Microsoft 

Windows Server 2016,Vmware,HP-UX,Red Hat Linux, SuSE SLES Linux, Oracle UEK Linux, Citrix 
XenServer.  

 możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej do max. 
140TB 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SIWZ dla zadania 2 parametry, które są potrzebne i wymagane na potrzeby 
konfiguracji nowo budowanej infrastruktury teleinformatycznej.  

W/g wiedzy Zamawiającego są też inni producenci, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne 
(nie gorsze).   

Wykonawca zaproponował zmianę:  

a) maksymalnej wysokości urządzania, poprzez jego zmniejszeni maksymalnej wysokości z 3U do 2U, co 
może również zawęzić krąg wykonawców.  

Odp.: Zamawiający dopuści macierz z możliwością instalacji min. 30 dysków 2,5” o maksymalnej 
wysokości 4U, umożliwiającą rozbudowę tylko o moduły 12 dysków 3,5” i 24 dysków 2,5”. 

b) możliwość zastosowania RAID 0,1,5,6,10 i DP+ 

Odp.: Zaproponowana zmiana może zawęzić krąg wykonawców. Zamawiający w OPZ podał minimalne 
wymagania, które są również na zaproponowanej przez Wykonawcę liście RAID.   

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania RAID 0,1,5,6,10.  

 c) możliwość rozszerzania pamięci podręcznej cache dyskami SSD/Flach 

Odp.: Zaproponowana zmiana zawęża krąg wykonawców.   

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.  



 d) zapewniającą metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą reklamacji przestrzeni zamiast 
kompresji. 

Odp.: Zaproponowana zmiana może zawęzić krąg wykonawców.   

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.  

 e) posiada wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2019,Microsoft Windows 
Server 2016,Vmware,HP-UX,Red Hat Linux, SuSE SLES Linux, Oracle UEK Linux, Citrix XenServer. 

 Odp:. Zamawiający zmienia zapis SIWZ, poprzez usunięcie z listy dotyczącej systemów operacyjnych, 
systemu AIX. Część zaproponowanych przez Wykonawcę systemów jest na liście systemów zawartych 
w SIWZ. Zwiększenie jej o inne systemy, których nie ma w SIWZ zamawiającego zdecydowanie 
ograniczy krąg wykonawców. 

Nowy zapis otrzymuje brzmienie: 

"Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej HP-UX, MS Windows, VMware 
oraz Linux.   

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku 
awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów 
oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux." 

 f) możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej do max. 140TB 

Wykonawca zaproponował parametry gorsze od min. wymaganych przez Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności 
użytkowej do 140TB. 
 

Pytanie 3: 

„Podłączenia serwerów i macierzy do sieci komputerowej Zamawiającego, z wykorzystaniem nowo 
kupowanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych” oraz : „Uruchomienie klastra Hyper-V w 
uzgodnionej z Zamawiającym konfiguracji” Ponieważ oferta ma dotyczyć dostawy oprogramowania 
Vmware , prosimy o wyjaśnienie : - jakie nowo kupowane urządzenia  sieciowe posiada Zamawiający , 
oraz prosimy o doprecyzowanie , jakiej konfiguracji klastra Hyper-V Zamawiający  
wymaga ( na ilu serwerach – kupowanych czy posiadanych ?). Jest to niezbędne w celu oszacowania 
kosztów wdrożenia.” 

Odpowiedź: 

Nowo kupowane urządzenia  sieciowe, są przedmiotem odrębnego toczącego się postępowania 
Zamówienia Publicznego - Rozbudowa Infrastruktury Sieciowej w PWM (Zadanie nr 2), a jego 
parametry zostały określone w SIWZ.   
Wymagany klaster typu failover wysokiej dostępności, ma zostać zbudowany z kupowanych dwóch 
nowych serwerów oraz macierzy serwerowej będących przedmiotem postępowania.  
 

Pytanie 4: 



Dodatkowo Zamawiający zaprasza w ogłoszeniu o zamówieniu do „Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP 
w Polskim Wydawnictwie Muzycznym”. Czy rozbudowa infrastruktury serwerowej będzie również 
zawierała wdrożenie telefonii VoiP ? Prosimy o doprecyzowanie niniejszego. 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami Postępowania pn. – „Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP w Polskim 
Wydawnictwie Muzycznym” (znak 261.27.2020) – proces wdrożenia systemu telefonii VoIP stanowi 
element Zadania nr 1 (część zamówienia nr 1) w postępowaniu pn. „Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP 
w Polskim Wydawnictwie Muzycznym”, w związku z czym nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego 
postępowania, w szczególności  w zakres Zadania nr 5 - - Wdrożenie sprzętu serwerowego. W związku 
z czym wykonawca czynności w ramach rozbudowy infrastruktury serwerowej PWM, nie będzie 
zobowiązany do czynności związanych z wdrożeniem telefonii VoIP. 
 

Informacja o modyfikacji zapisów SIWZ: 

Niniejszym Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 4 – Wzór 
umowy dla zadań 1-4 w następującym zakresie: 

 

W § 4 ust. 1 pkt 4) koryguje się omyłkę pisarską, po zmianie zapis otrzymuje brzmienie 

„za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w  § 1 ust. 1 pkt 4 Umowy (Część 
zamówienia nr 4 -  Zadanie nr 4): ………. zł brutto (słownie: …………….. zł);” 

 

W § 5 ust. 1 pkt 1) - pkt 3) koryguje się zapisy dotyczące gwarancji – określając okresy gwarancji w 
latach, dodając odniesienie do wymagań Załącznika nr 1 do Umowy (OPZ) – zapis pkt 4) nie podlega 
zmianie. Po korekcie zapis § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Wykonawca udziela gwarancji niezawodnego działania na Przedmiot Umowy dostarczony na 
podstawie niniejszej Umowy na okres określony w Załączniku nr 1 do Umowy, tj.: 
1) trzy lata dla Zadania nr 1,  
2) trzy lata dla Zadania nr 2, 
3) 5 lat lub 3 lata lub minimum 1 rok, odpowiednio dla poszczególnych elementów 

(urządzeń/sprzętu) wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w zakresie Zadania nr 3, w 
zależności od szczegółowych wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 1;  

4) minimum 36 miesięcy dla Zadania nr 4;  
liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez 

zastrzeżeń.” 

W § 5 ust. 2 dodaje się odniesienie do Załącznika nr 1 do Umowy, po korekcie zapis otrzymuje 

brzmienie:  

„2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich zobowiązań z tytułu gwarancji zgodnie z 

wymaganiami ustalonymi w Załączniku nr 1 do Umowy i w oparciu o gwarancję producenta sprzętu 

lub producenta oprogramowania.” 

W § 7 ust. 1 pkt 1) usuwa się zapisy dotyczące zwiększonej stawki kar umownych z tytułu opóźnienia, 

po zmianie zapis § 7 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy  w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy – 
1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust 1 Umowy z tytułu realizacji Zadania, 
którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia;” 



 

W paragrafie pt. [Zmiany Umowy], koryguje się numeracje paragrafu na §10, w §10 ust. 6 koryguje się 

omyłkę pisarską, po zmianie ust 6 otrzymuje brzmienie:  

„ 6. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 1 lub ich danych kontaktowych.” 

 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się zamienny wzór umowy pn.: „Zał nr 4 do SIWZ 
wzór umowy - Rozbud Serwery zad.1-zad.4 kor 26.11.2020”  

 

Niniejszym Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 4 – Wzór 
umowy dla zadania 5 w następującym zakresie: 

 

W §1 ust. 3 dodaje się wyrażenie „W ramach wykonania Przedmiotu Umowy” oraz wyrażenie 
„również” zamienia się na „w szczególności”, po zmianach zapis na początku §1 ust 3 otrzymuje 
brzmienie: „W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 
do: (…).”  

W §1 ust. 3 pkt 1) słowo „informowanie” zamienia się na „informowania”; 

 

Po § 4 dodaje się paragraf [Prawa autorskie i know – how] w brzmieniu jak poniżej, oraz zmienia się 
numerację kolejnych paragrafów.  

 

PRAWA AUTORSKIE I KNOW-HOW 

§ 5 

1.  W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stworzonej przez Wykonawcę w wyniku wykonania 
Przedmiotu Umowy, zwanej dalej „Dokumentacją”, w tym w szczególności do dokumentacji 
powdrożeniowej. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej 
Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką 
cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub 
jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

2) obrót Dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Dokumentacji, 
a także rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

2.  Przeniesienie praw obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji (lub jej 
poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich 
opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3.  Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Dokumentacji, o których mowa 
powyżej, nastąpi z chwilą jej wydania Zamawiającemu. Z tą chwilą Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, własność wydanych 



Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja (lub jej poszczególne 
elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu. 

4.  Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 
korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanej Zamawiającemu 
Dokumentacji lub pozyskanej przez osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczące w pracach 
Wykonawcy na podstawie § 1 ust. 4 Umowy. Wiedza ta może być wykorzystywana w dowolny 
sposób przez Zamawiającego, w tym m.in. przekazywana przez Zamawiającego osobom trzecim z 
nim współpracującym. 

 

W § 8 (przed zmianą jak powyżej - §7) usuwa się zapisy dotyczące zwiększonej stawki kar umownych 
z tytułu opóźnienia, po zmianie zapis § 8 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„ 1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy –  
1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust 1 Umowy;” 

 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się zamienny wzór umowy pn.: „2020-11-23 
Zał nr 4 do SIWZ wzór umowy - Rozbud Serwery zad.5 kor 26.11.2020” 

 

Mając na uwadze opisane powyżej zmiany wzorów umowy, o charakterze porządkującym i 
precyzującym zasady wykonania zamówienia, jak również udzielone odpowiedzi, w celu umożliwienia 
Wykonawcom zapoznania się z nimi oraz rozważenia czy wpływają one na treść przygotowywanych 
ofert, zmienia się termin składania ofert na dzień 01.12.2020 roku. Miejsce i godzina 
składania/otwarcia ofert pozostają niezmienne.   

         Z poważaniem  


