
 

 

 
PAO/X/MS/158/2018 

 

Warszawa, dnia 25 października  2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia 20/dost./2018) 

 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

serwerów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 6: 

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” zwracamy się z prośbą o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w poniższym zakresie. 

Zamawiający w piśmie z dnia 19 października 2018r. zawierającym odpowiedzi na pytania 

odpowiedział negatywnie na pytanie nr 1.  

Wykonawca pragnie ponownie opisać zaistniałą sytuację w celu uzyskania pozytywnej odpowiedzi od 

Zamawiającego i mieć możliwość złożenia oferty w tym postępowaniu.  

Światowy producent rozwiązań hiperkonwergentnych firma HPE ma w swojej ofercie rozwiązania 

odpowiednio wyskalowane dla różnych klientów. Jest to 3 wersje: Small, Medium, Large.  

Wersje te różnią się od siebie między innymi ilością zainstalowanych dysków i odpowiednio wynoszą: 

wersja Small posiada 6 dysków 2,5” HotPlug, wersja medium posiada 9 dysków 2,5” HotPlug i wersja 

Large posiada 12 dysków.  

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego aby spełnić wymagania należy zaoferować rozwiązanie w 

wersji Large, ale należy przypomnieć że poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu 

braku środków na sfinansowanie projektu. Wykonawca informuje, że w poprzednim postepowaniu 

zaoferował rozwiązanie w wersji Medium i mimo to kwota oferty była za wysoka, więc jeżeli w tym 

postępowaniu Wykonawca złoży ofertę na rozwiązanie w wyższej wersji Large to kwota będzie 

jeszcze wyższa, ponieważ rozwiązanie w wersji Large jest znacznie droższe od rozwiązania w wersji 

Medium.  

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie do zaoferowania rozwiązania, które 

posiada obudowę montowaną w szafie 19” RACK, wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 9 

dysków 2.5" Hot Plug. Zmiana ta w żadnym stopniu nie wpłynie na zmniejszenie wydajności 

rozwiązania jakie Zamawiający zamierza kupić, a da szansę na zakup rozwiązania w budżecie jaki 

posiada na sfinansowanie przedmiotowego projektu”  

 

 



 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu.  

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.  


