
 

 
 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę biblioteki taśmowej. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  
ZP.272.00068.2019    28.10.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00455/19    

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
Pytanie 1 
Zamawiający w pkt. 13 wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zdefiniowanie awaryjnej ścieżki sterowania 
napędem, co z jednej strony gwałtownie podnosi koszt biblioteki, wymaga podwójnej ilości portów FC w switch’u lub 
serwerze z funkcjonalnościami wspierającymi path fileover biblioteki, a jednocześnie nie wpływa na bezpieczeństwo, 
gdyż w przypadku awarii switch’a lub karty HBA serwera i tak nie będzie transferu danych. Dodatkowo taki zapis 
wyraźnie ogranicza konkurencję i nie dopuszcza do postępowania rozwiązań takich światowych producentów jak 
Fujitsu, Dell, Quantum, SpectraLogic i wielu innych. 
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści urządzenie, którego napędy będą miały dual port FC ale bez wsparcia 
funkcji path fileover? 
  
Pytanie 2 
Zamawiający w pkt. 18 wymaga, aby gwarancja świadczona była wyłącznie przez producenta biblioteki.  
Prosimy o dopuszczenie aby gwarancja była świadczona również przez certyfikowane i autoryzowane przez 
producenta firmy serwisowe.  
 
Pytanie 3 
Zamawiający w pkt. 13 OPZ wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zdefiniowanie awaryjnej ścieżki sterowania 
napędem, co z jednej strony gwałtownie podnosi koszt biblioteki, wymaga podwójnej ilości portów FC w switch’u lub 
serwerze z funkcjonalnościami wspierającymi path fileover biblioteki. Jednocześnie nie wpływa to na bezpieczeństwo, 
gdyż w przypadku awarii switch’a lub karty HBA serwera i tak nie będzie transferu danych. Dodatkowo taki zapis 
wyraźnie ogranicza konkurencje i nie dopuszcza do postepowania rozwiązań takich światowych producentów jak 
Fujitsu, Dell, Quantum, SpectraLogic i wielu innych. Czy w związku z tym zamawiający dopuści urządzenie, którego 
napędy będą miały dual port FC ale bez wsparcia funkcji path fileover 
 
Pytanie 4 
Zamawiający w pkt. 18 OPZ wymaga aby gwarancja świadczona była wyłącznie przez producenta urządzenia. Wielu 
światowych producentów serwerów, pamięci masowych i bibliotek taśmowych korzysta z usług certyfikowanych i 
autoryzowanych firm serwisowych. 
Taki zapis nie ma żadnego uzasadnienia, nie przynosi jakichkolwiek korzyści Zamawiającemu i tylko ogranicza 
konkurencję. Prosimy o zmianę zapisu i dopuszczenie do świadczenia gwarancji przez producenta lub autoryzowane 
przez producenta firmy serwisowe. 
 
ODPOWIEDŹ 
 

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego urządzenia. 
Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 
Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego urządzenia. 
Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 
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