
 
 

 

 

Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r. 
BGO−BGZ.261.9.2022.AS               

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 

serwerów i oprogramowania serwerowego (licencji)”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, oraz 
wprowadza zmianę w jej treści. 

 

Pytanie nr 51: 

W nawiązaniu do opublikowanych odpowiedzi na pytanie Wykonawców w dniu 1 lipca 2022, pragniemy 
doprecyzować Państwa odpowiedź do pytania numer 3:  

Zgodnie z zasadami przyznawania licencji Microsoft w MPSA dzień udzielenia licencji jest dniem rozpoczęcia 
wsparcia. Producent nie udostępnia możliwości udzielenia (dostarczenia) licencji z odroczonym terminem 
rozpoczęcia obowiązywania wsparcia. Jeśli licencje mają być dostarczone do 9.12.2022 to datą zakończenia 
wsparcia będzie 8.12.2025. Jeśli wsparcie ma obowiązywać do 31.12.2025 to datą dostarczenia powinien być 
01.01.2023. Bardzo prosimy o poprawienie wymagań tak, żeby możliwe było dostarczenia licencji zgodnie  
z zasadami przyznawania licencji przez Microsoft.  

Odpowiedź i zmiana treści SWZ: 

Zamawiający w uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej w dniu 1 lipca br. na pytanie nr 3 dokonuje modyfikacji treści 
Załącznika nr 1 do Umowy (Wykaz dostarczonego oprogramowania) dla Części II zamówienia w następujący 
sposób: 

Załącznik nr 1 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SWZ w wierszu nr 5 tabeli pn. „Wykaz 
dostarczanego oprogramowania”: 

1) w kolumnie „Termin realizacji” obecna treść: „nie później niż 9 grudnia 2022” otrzymuje brzmienie: „nie 
później niż 16 grudnia 2022 r.”, 

2) w kolumnie „Gwarancja Data rozpoczęcia” obecna treść: „nie później niż 1.01.2023” otrzymuje brzmienie: 
„nie później niż 16 grudnia 2022 r.”, 

3) w kolumnie „Gwarancja Data zakończenia” obecna treść: „31.12.2025” otrzymuje brzmienie: „3 lata od 
daty dostawy.”. 

 

Pytanie nr 52:  

W wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 01.07.2022 w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy dotyczący 
naliczania kar umownych w przypadku naruszeń zasad gwarancji (Pytanie nr 15), Zamawiający nie podzielił 
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stanowiska Wykonawcy iż nie ma On wpływu na sposób realizacji przez Producenta jego zobowiązań (świadczenia 
usług gwarancyjnych). 

Tymczasem w odpowiedzi na pytanie nr 28 i 29 Zamawiający przychylił się do wniosku Wnioskodawcy i zgodził się 
że opinią, iż Wykonawca, nie ma wpływu na działanie strony Producenta oraz nie posiada informacji o planowanych 
przerwach technologicznych serwisu internetowego Producenta. 

Pragniemy zwrócić uwagę iż Wykonawca również nie ma wpływu na działanie wsparcia technicznego Producenta 
oraz nie posiada informacji o tym w jaki sposób jest ono realizowane, czy Producent posiada odpowiedni zespół 
osobowy do świadczenia usługi wsparcia, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Nie ma on również 
informacji na temat harmonogramów pracy, urlopów czy wreszcie ilości zgłoszeń serwisowych, które w danym 
momencie realizowane są przez dział wsparcia technicznego Producenta. 

Wreszcie sam Zamawiający zgłoszenia serwisowe realizuje bezpośrednio do Producenta, a nie do Wykonawcy,  
w związku z czym Wykonawca nie otrzymuje informacji, które mogą pozwolić na ewentualną reakcję. 

Tym samym Wykonawca nie ma żadnego wpływu na działania lub zaniechania Producenta, dlatego w ocenie 
Wykonawcy ewentualne działania na wykonawcę poprzez nałożenie kar umownych, działa na niekorzyść 
Wykonawcy, co może istotnie pogorszyć jego sytuację finansową. 

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę treści SIWZ oraz potwierdzenie (i ewentualne doprecyzowanie 
postanowień Umowy), że Zamawiający nie przewiduje naliczania kar umownych za okoliczności nie leżące po 
stronie Wykonawcy, tj. za nienależyte wykonywanie zobowiązań przez Producenta oprogramowania, u którego 
wykupiono prawidłowo gwarancję na zasadach przewidzianych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

 

Pytanie nr 53:  

Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 01.07.2022r. i odpowiedzią na pytanie nr 22 Zmawiający nie wyraził zgody na 
zaoferowanie serwera umożlwiającego rozbudowę pamięci RAM do 8TB. Pragniemy ponownie poinformować że 
serwery 2-procesorwe wyposażone w najnowszej generacji procesory umożliwiają rozbudowę pamięci RAM tylko do 
8TB. Istnieje jednak rozbudowy pamięci serwera do 12TB poprzez zastosowanie pamięci DRAM 
(16x256GB=4096GB RAM) oraz pamięci trwałej Intel Optane (16x512GB= 8192GB) instalowanej w moduły DIMM. 
W związku z tym czy Zamawiający dopuści serwer umożlwiający rozbudowę pamięci do 12TB za pomocą pamięci 
DRAM oraz pamięci trwalej Intel Optane?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści serwer umożlwiający rozbudowę pamięci do 12TB za pomocą pamięci DRAM oraz 
pamięci trwalej Intel Optane. 

 

Pytanie nr 54:  

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wyjaśnieniami z dnia 01.07.2022r. i odpowiedzią na pytanie nr 48 
Zamawiający wymaga, aby serwer typu A wyposażony był w 2 najnowszej generacji procesory 12-rdzeniowe 
osiągające wynik „Base result” powyżej 208 punktów w teście SPEC CPU 2017 Integer Rate results. Pragniemy 
poinformować, że obecnie jedynie serwery producenta xFusion wyposażone w 2 12-rdzeniowe procesory najnowszej 
generacji osiągają wymagany przez Zamawiającego wynik  „Base result” w teście SPEC CPU 2017 Integer Rate 
results co jest niezgodne z przepisami PZP dot. konkurencyjności postepowań publicznych. W związku z tym czy 
Zamawiający dopuści serwer typu A wyposażony w 2 najnowszej generacji procesory 12-rdzeniowe osiągające 
wynik „Base result” powyżej 202 punktów w teście SPEC CPU 2017 Integer Rate results co umożliwi zaoferowanie 
serwerów innych producentów niż xFusion? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści serwery, które uzyskały wynik powyżej 208 punktów również w „Peak result”. 
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II. Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XX.2 SWZ: 

z: 

„2. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 7 lipca 2022 r., do godz. 8:00.”  

na:  

„2. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 11 lipca 2022 r., do godz. 8:00.” 

 

2. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XVI.1 SWZ:  

z: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 04.10.2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert)”. 

na:  

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.10.2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

Załącznik nr 1 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2a oraz 2b do SWZ uwzględniający wszelkie dokonane 

zmiany. 

 

III. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 137 ust. 4 Ustawy, dokonał zmiany treści Ogłoszenia  

o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt II.  

IV. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
/-/ dr Jarosław Melnarowicz 

 

 

 

 

 


