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Warszawa, dn. 12 czerwca 2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Rozbudowa macierzy dyskowych” (znak sprawy: BOU-IV.272.15.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Zwracam się z prośbą o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
następującym zakresie:
1. w §1 ust. 1 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wykonawca wnosi o usunięcie słowa „fabrycznie”;
2. w §1 ust. 5 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wykonawca wnosi o usunięcie słowa „fabrycznie”.
Obecnie posiadane przez zamawiającego rozwiązanie ETERNUS DX200 S3 zostało wycofane ze
sprzedaży we wrześniu 2017, co potwierdza informacja zamieszczona na stronie internetowej
producenta

(http://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-

dx/dx200/). Jednocześnie producent, deklaruje, iż zapewni on wsparcie dla ww. produktu, przez
okres 5 lat od daty wycofania do z rynku. Powyższa deklaracja, zgodnie z informacjami uzyskanymi
od producenta, nie oznacza możliwości nabycia fabrycznie nowych zarówno samych macierzy, jak i
ich poszczególnych komponentów. Gwarantowane 5-letnie wsparcie oznacza, iż producent
ofertować będzie macierze lub poszczególne ich komponenty oznaczone „refurbished”. Posiadają
one wszystkie cechy funkcjonalno-użytkowe, takie same jak produkty fabrycznie nowe, z tą różnicą
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że zostały przez producenta przywrócone do stanu pełnej funkcjonalności.
Mając ma uwadze fakt, iż w chwili obecnej nie jest możliwy zakup fabrycznie nowych półek
dyskowych stanowiących przedmiot zamówienia, zwracam się z prośbą o zmianę ww. zapisu.
Jednocześnie informuję, iż żaden z wykonawców nie będzie w stanie dostarczyć produktu
fabrycznie nowego, nawet wówczas gdy zakupi go bezpośrednio od producenta lub też z
oficjalnego kanału dystrybucyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww.
zakresie. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego wszystkie wymagane w SIWZ komponenty są dostępne
na rynku i wg wiedzy Zamawiającego nie są komponentami używanymi, oznaczonymi przez
producenta „refubrished”.
Według informacji pochodzących od producenta macierzy dyskowej posiadanej przez
Zamawiającego „end of life” dla modelu ETERNUS DX200 S3 to 30 września 2022. Zgodnie z
informacjami zawartymi na stronie producenta deklaruje on wsparcie do 5 lat od wycofania
produktu z rynku, a wiec dopiero od 30 września 2022.
Ponadto Zamawiający nie zamawia macierzy dyskowych, a jedynie półki dyskowe oraz dyski, a
sama macierz DX200S3 ma status wycofanej ze sprzedaży, gdyż została zastąpiona nowszą wersją
(S4) przy zachowaniu wstecznej kompatybilności komponentów.
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