
 

 

 

 

 

 

  

 

Gdańsk, 12.12.2016 r. 

 

Nr postępowania w ewidencji centralnej: ZP/274/055/D/16 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy postępowania pn. Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania 

ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych 

Politechniki Gdańskiej. 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 1  
i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. 
poz. 2164) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi oraz wprowadził następujące zmiany: 

 

Pytanie nr 1: W § 4 projektu umowy Zamawiający przewidział kary na zasadzie opóźnienia. 

W myśl art. 476 Kodeksu cywilnego opóźnienie oznacza poniesienie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności zarówno za działanie przez niego zawinione, jak i niezawinione. Wobec tego 
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do umowy odpowiedzialności na zasadzie zwłoki. 
Wówczas Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne w przypadku zawinionego przez niego 
niedotrzymania terminów przewidzianych umową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zgodnie z art. 473 § 1 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.380), Wykonawca może przyjąć na 
siebie odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu 
oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. W granicach 
zakreślonych ramami swobody umów strony mają możność innego niż to przewiduje art. 472 
Kodeksu cywilnego uregulowania odpowiedzialności dłużnika. 

 

 

 



 

Pytanie nr 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich elementów ma dotyczyć 
odnowienie subskrypcji. Z wiedzy Oferenta Zamawiający posiada u siebie następujące elementy 
firmy NetApp: 

 

Part Number Opis Ilość 

FAS3210A-IB-BASE-R6 
FAS3210 HA System with 
Dual Cntrlr 

4 (dwie macierze z dwoma 
kontrolerami każda) 

DS2246-1007-12S-R5-C 
DSK 
SHLF,12x600GB,10K,6Gb 
SAS,IOM6,-C,R5 

2 (półki dyskowe) 

DS2246-1014-24S-R5-C 
DSK 
SHLF,24x600GB,10K,6Gb 
SAS,IOM6,-C,R5 

4 (półki dyskowe) 

DS4246-0724-24A-QS-R 
DSK 
SHLF,24x1.0TB,7.2K,6G,Q
S 

2 (półki dyskowe) 

Prosimy Zamawiającego o informację czy oczekuje przedłużenia subskrypcji na wszystkie 
posiadane elementy firmy NetApp, a jeżeli nie to prosimy Zamawiającego o wskazanie które 
elementy mają zostać objęte subskrypcją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje przedłużenia subskrypcji na wszystkie posiadane elementy firmy NetApp. 
Zamawiający posiada dwie macierze FAS3210 z dwoma kontrolerami każda. Do każdej macierzy 
przyłączona jest jedna półka DS4246 (24x1.8TB SATA) oraz trzy półki DS2246 (24x600GB, 
SAS). Zatem, w celu uściślenia wykazu sprzętu objętego subskrypcją Zamawiający zastępuje 
pierwszą tabelę w Pkt "III. Wykaz urządzeń firmy Net App objętych subskrypcją" tabelą poniżej: 

 

 

Pytanie nr 3: Zamawiający wskazuje, iż subskrypcja obejmuje licencje firmy Veritas oraz 
rozbudowę rozwiązania o dodatkowe licencje wymienione w pkt. II niniejszego załącznika, a 
zainstalowane na serwerach eksploatowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych 
Politechniki Gdańskiej pod adresem: 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12. 

Pkt. II zawiera wyłącznie subskrypcje obecnie posiadane przez Zamawiającego.  

Prosimy Zamawiającego o informacje jakie licencje miał na myśli dodając zapis „rozbudowę 
rozwiązania o dodatkowe licencje”. 

 

 

Nr seryjny Opis Ilość 

200000360688, 
200000382569, 
200000436310, 
200000699510 

Dwie macierze z dwoma kontrolerami każda 
FAS3210 HA System with Dual Cntrlr 

2 

6500012931, 6000012699, 
6000012704, 6500165790, 
6500161861, 6500165623 

Półka dyskowa DS2246 DSK 
SHLF,24x600GB,10K,6Gb SAS,IOM6,-C,R5 

6 

SHJHU1416000339, 
SHJHU1416000337 

Półka dyskowa DS4246 DSK 
SHLF,24x1.8TB,7.2K,6G,QS 

2 

Nd. SW,Data ONTAP Essentials,3210A 2 

Nd. SW,SnapMirror,3210A 2 



 

Odpowiedź: 

W przypadku produktów firmy Veritas, Zamawiający nie oczekuje rozbudowy posiadanego 
rozwiązania o dodatkowe licencje a jedynie odnowienie subskrypcji na posiadane. 

 

 

Uprzejmie informuję, że udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  

 

 

 

     
                
…..………….....................................     

                                                                                                                          (podpis kierownika zamawiającego  
                                                                                                                                  lub osoby upoważnionej)  


