Warszawa, 6 listopada 2018 r.

KZGW/25/2018
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Zakup serwerów i urządzeń sieciowych wraz
z oprogramowaniem” nr zamówienia KZGW/25/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na
podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu
wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiadamia,
że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmiany treści
SIWZ.
PYTANIE 1
Dotyczy: Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia.
Macierze dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej – 4 sztuki
2. Pojemność:
„Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie
logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów.
Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji.”.
Pytanie:
Zamawiający wymaga rozwiązania, które musi umożliwiać rozbudowę do minimum 120 dysków
jednocześnie wymagając obsługi 128 partycji, które mogą odseparować dyski od siebie, takie
rozwiązanie może skutkować brakiem należytego zabezpieczenia danych zlokalizowanych na
macierzy oraz zdecydowane zmniejszenie wydajności.
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które wykorzystuje natywną funkcjonalność jaką jest
odseparowanie logiczne dysków w ramach macierzy i umożliwia utworzenie maksymalnie 32
odseparowanych partycji? Rozwiązanie to zaprojektowane przez producenta macierzy pozwala na
zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i wydajności macierzy tej klasy.
ODPOWIEDŹ
Według wiedzy posiadanej przez Zamawiającego możliwość utworzenia 128 partycji nie wpływa na
bezpieczeństwo a także nie ma wpływu na wydajność partycjonowanych zasobów. Zamawiający
podtrzymuje i nie zmienia zapisów w OPZ.
PYTANIE 2
Dotyczy: Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia.
Macierze dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej – 4 sztuki
6. Obsługiwane protokoły
„Macierz musi pozwalać na zmianę udostępniania danych z FC na iSCSI i na odwrót bez zmiany
wkładek SFP+.”.
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści macierz pozwalającą na zmianą pracy interfejsu z FC na iSCSI za pomocą
odpowiednich wkładek dla każdego typu? Wybór protokołu komunikacyjnego macierz z serwerami
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jest określany przy zakupie rozwiązania, jak i w tym przypadku (Zamawiający wymaga 4 porty
16 Gb FC do podłączenia hostów) i bardzo rzadko zmienia się go podczas użytkowania.
ODPOWIEDŹ
Ze względu na konieczność integracji z urządzeniami serwerowymi obecnie posiadanym przez
zamawiającego, zamawiający nie dopuszcza macierzy pozwalającej na zmianę pracy interfejsu z FC
na iSCSI za pomocą odpowiednich wkładek dla każdego typu. Zamawiający podtrzymuje i nie
zmienia zapisów w OPZ.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
1. Punkt 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest – niezwłocznie po wyborze oferty, bez odrębnego wezwania –
przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych urządzeń z uwzględnieniem
wymogów Zamawiającego określonych w załącznikach do SIWZ Nr 1 – 11 „Opisach przedmiotu
zamówienia”. Opis oferowanych urządzeń musi zawierać co najmniej informacje wskazane
w treści Opisów przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki Nr 1 – 11 do SIWZ.”.
2. W punkcie 17 Formalności konieczne do zawarcia umowy dodaje się punkt 17.3 w brzmieniu:
„Brak dopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w pkt. 17.2 SIWZ lub podanie
w treści Opisu oferowanych urządzeń informacji niezgodnych z wymogami Opisów przedmiotu
zamówienia, równoznaczne będzie z uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyla się
od zawarcia umowy (odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie lub że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).”.
3. W Załączniku Nr 14 do SIWZ „Wzór umowy”:
W § 7 ust. 2 wprowadza się pkt h) o następującej treści::
„Mając na uwadze fakt, że środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu Umowy
zabezpieczone zostały na rok 2018, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy w całości lub w części niewykonanej, bez dodatkowego wezwania, ze skutkiem na
31 grudnia 2018 r., jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy do 31 grudnia 2018 r.
(umowne prawo odstąpienia określone w art. 492 Kodeksu cywilnego). Zamawiający złoży
Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych
od dnia ziszczenia się przesłanki określonej w zdaniu poprzedzającym.”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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