
 
 

 

Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z 

serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz ze specjalistycznymi narzędziami do 

przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- 

Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i 

zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

 

Załącznik 1  

1. Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie UPSa zasilanego z 3-faz zamiast 1-fazy ? Z 

uwagi na fakt, że w pomieszczeniu znajduje się tablica elektryczna wyposażona 

między innymi w 4 (cztery) niezależnie zabezpieczone obwody trójfazowe, od 

których zostaną przeprowadzone przewody do każdej z szaf oraz, że UPS powinien 

mieć moc rzeczywistą minimum 6kW, zastosowanie urządzenia zasilanego 3-fazowo 

wydaje się być bardziej uzasadnione. Czy w takim przypadku możliwa jest zmiana 

zapisu „Typ gniazda wejściowego – Hard Wire 3-wire (1PH+N+G)” na „Typ gniazda 

wejściowego – Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza UPSy zasilane z 3-faz i/lub z 1-fazy, oraz dopuszcza UPSy 

wyposażone w typ gniazda wejściowego – Hard Wire 5-wire (3PH+N+G) i/lub Hard 

Wire 3-wire (1PH+N+G). 

 

2. Pytanie: 

Podane czasy podtrzymania przy obciążeniach 50% i 100% możliwe są przy 

zastosowaniu większej ilości akumulatorów niż można zmieścić w obudowie 4U. Czy 

zamawiający dopuszcza UPS 4U z dodatkowym zestawem baterii w obudowie 3U 

(łącznie UPS z baterią 7U), lub mocniejszego UPS w obudowie 6U? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający obniża wymagane parametry do odpowiednio: 2,5 minuty dla 100% 

8,5 minuty dla 50% oraz dodaje wymóg aby dostarczane UPSy posiadały opcje 

podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych wydłużających czas podtrzymania. 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia takich modułów w ramach niniejszego 

Zamówienia.  

3. Pytanie: 

Ponieważ w specyfikacji serwera znajduje się karta sieciowa z portami SFP+ istnieje 

domniemanie, że zamawiający będzie chciał ją do czegoś podłączyć – do tego celu 



 
 

 

potrzebny jest moduł optyczny SFP+ oraz kabel światłowodowy LC-LC.  Dodatkowo, 

każdy z serwerów, macierz dyskowa posiadają porty sieciowe w standardzie Base-T. 

Czy zamawiający zapewnia: moduły SFP+, kable światłowodowe oraz patchcordy, 

które są konieczne do zestawienia połączeń logicznych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza że dostawa modułów optycznych SFP+ oraz kabli 

światłowodowych LC-LC nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

 

4. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w serwerach zamiast  - pamięci masowej 

dla systemu hypervisor w postaci 2 redundantnych kart SD w RAID1 o pojemności 8 

GB - > pamięci masowej dla systemu hypervisor w postaci 2 redundantnych kart M.2 

w RAID1 o pojemności 32GB? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zainstalowane dwa 

redundantne dyski M.2 SSD o pojemności min. 32GB skonfigurowane w  RAID1 nie 

zajmujące wolnych wnęk na dyski o ile jest ono oficjalnie uznane za kompatybilne 

(oficjalne dane producenta serwera lub VMware) z systemem operacyjnym 

hypervisora to jest VMware 6.5 i nowszymi w zakresie zainstalowania tym 

rozwiązaniu i uruchamiania z niego systemu VMware 

5. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza dla macierzy rezygnacje z funkcjonalności Kompresji 

jako jednej z kliku funkcjonalności/licencji oprogramowania ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z funkcjonalności Kompresji jako jednej z kliku 

funkcjonalności/licencji oprogramowania. 

 

6. Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy klasy Storwize od IBM, który to 

jest producentem tej rodziny macierzy, zaś zaoferowanie serwerów marki Lenovo ? 

Lenovo posiada w swojej ofercie macierzy klasy Storwize od IBM brandowane swoim 

logiem, jednakże z uwagi na zmianę wymagań w obecnej wersji zapytania koniecznej 

jest zastosowanie macierzy klasy midrange, która korzystniej cenowo można zakupić 

poprzez kanał IBM niż Lenovo. Rozwiązanie takie nie rodzi żadnych komplikacji ze 

strony HW oraz SW. 

 



 
 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający postawił wymóg pochodzenia wszystkich elementów 

współpracujących w ramach systemu pamięci masowej SAN (serwery, macierz, 

przełączniki) od jednego producenta aby zachować jednolitość odpowiedzialności 

gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla systemu. Zamawiający nie może 

wybiórczo znieść tego wymogu dla dwóch konkretnych producentów a zniesienie 

tego wymogu całkowicie byłoby sprzeczne z wymienionymi wyżej powodami jego 

wprowadzenia i nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

7. Pytanie: 

W wytycznych SIWZ cz.II jest wymóg zastosowania szafy 47U 800x1000 natomiast 

na rysunku Schemat_UPS_PDU_ATS jest narysowana szafa 40U. Czy można 

zastosować szafę o wymiarach 45U 800x1000? 

 

Odpowiedź: 

Rysunek ma charakter poglądowy, należy przyjąć wytyczne zawarte w specyfikacji 

to jest wymóg zastosowania szafy 47U 800x1000. 

 

8. Pytanie: 

W wytycznych SIWZ cz.II jest informacja o dostarczeniu pionowych listew PDU. 

Wytyczne te nie zgadzają się co do ilości gniazd z rysunkami z pliku 

Schemat_UPS_PDU_ATS gdzie na każdej listwie jest 30 gniazd a w wytycznych 15.  

Dodatkowo rysunek wskazuje na zastosowanie profesjonalnych listew zarządzalnych 

a w wytycznych nie ma o tym ani słowa.  

 

a) Prosimy o potwierdzenie wymaganej ilości gniazd C13 na każdej listwie.  

b) Prosimy o podanie czy dobrać kable zasilające dla urządzeń C13-C14 – jeżeli tak 

to ile, jakiej długości i jakie kolory.  

c) Prosimy o informacje czy listwa zasilająca ma mieć: 

i) Pomiar i monitorowanie energii PDU 

- Pomiar energii w watach na poziomie PDU (kWh)  

- Pomiary mocy na poziomie PDU (W)  

- Pomiary mocy na poziomie fazy wejściowej (V, A, VA, kWh, pf)  

- Pomiary prądu poziomu wyłącznika  

- Wysoka dokładność (fiskalna), możliwość rozliczeń na podstawie bilingów  

- Wbudowany rejestr pamięci do rejestrowania / przeglądania / 

raportowania danych historycznych  

- Progi alarmowe i powiadomienia dostosowywane przez użytkownika 

ii) Przełączanie na poziomie gniazd 

- Zdalne włączanie i wyłączanie na poziomie indywidulanych gniazd  



 
 

 

- Opóźnienie włączenia zasilania definiowane przez użytkownika dla 

kolejnych urządzeń IT  

- Automatyczna sekwencyjność, aby uniknąć przeciążenia prądem 

rozruchowym  

- Kontrola dostępu użytkowników poprzez przypisywanie ról i profili 

iii)Pomiar energii na poziomie gniazda 

- Pomiar na poziomie gniazda energii w watach na godzinę (kWh)  

- Pomiary na poziomie gniazda poziomu mocy (V, A, VA, W, pf)  

- Informacje na poziomie gniazda dla obliczeń PUE 

iv) Zarządzanie środowiskiem pracy 

- Opcjonalne czujniki środowiskowe typu Plug & Play jak temperatura, 

wilgotność i detekcja obecności wody  

- Progi alarmowe i powiadomienia dostosowane do indywidualnych potrzeb 

użytkownika 

v) Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym  

- Monitorowanie dostępu do szafy za pomocą magnetycznych sensorów w 

drzwiach  

- Progi alarmowe i powiadomienia dostosowane do indywidualnych potrzeb 

użytkownika  

- Akcesoria do styków bezpotencjałowych do aktywacji światła stroboskopu, 

syreny ostrzegawczej lub wentylatora 

vi) Zarządzanie siecią i lokalny wyświetlacz  

- Duży wyświetlacz OLED o dużym kontraście  

- W pełni funkcjonalne zarządzanie siecią i funkcje ostrzegania obsługujące 

protokoły HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP, FTP i e-mail  

- Silne szyfrowanie, hasła i zaawansowane opcje autoryzacji, w tym 

uprawnienia lokalne, LDAP/S i Active Directory  

- Połączenie szeregowe do 4 listw PDU w szafie i 32 czujników 

środowiskowych z możliwością zarządzania z poziomu pojedynczego adresu 

IP 

vii) Monitorowanie stanu wyłącznika 

 

Odpowiedź: 

Rysunek ma charakter poglądowy, należy przyjąć wytyczne zawarte w specyfikacji. 

Zamawiający: 

Ad. 8a) oczekuje że będzie minimum 15 gniazd C13 na każdej listwie 

Ad. 8b) oczekuje że wszystkie dostarczane w ramach niniejszego zamówienia 

urządzenia powinny posiadać kable zasilające o długości co najmniej 1m (chyba że 

w specyfikacji wskazano inaczej) 

Ad. 8c) nie wymaga dostarczania listew zarządzanych ale również nie ogranicza w 

tym zakresie oferentów.  



 
 

 

9. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie na serwerownię jest zbudowane oraz 

jego wymiary gdyż jest różnica pomiędzy SIWZ a rysunkiem „lokalizacja serwerowni” 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż pomieszczenie na serwerownię jest 

zbudowane. Zamawiający informuje, iż obowiązujące i aktualne są wymiary 

wskazane na rysunku.  

 

10. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy tablica elektryczna jest wyposażona w wyszczególnione 

zabezpieczenia? Jeżeli tak to czy obowiązkiem wykonawcy jest ich wymiana w 

przypadku dokonania obliczeń parametrów obciążeń? 

 

Odpowiedź:  

Tablica jest wyposażona w wyszczególnione zabezpieczenia. W przypadku 

dokonania obliczeń oraz stwierdzenia rozbieżności w parametrach obciążeń 

wykonawca zobowiązany jest do wymiany zabezpieczeń. 

 

11. Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie technologii wykończenia płyt podłogi technicznej. W SIW 

jest „Konstrukcja podłogi – Płyta – Wysoko zagęszczona płyta wiórowa, od spodu 

pokryta blachą stalową ocynkowaną, krawędzie boczne z listwą ochronna z 

twardego przewodzącego PCV, krawędź boczna ścięta pod kątem, aplikacja 

wierzchnia (standard PCV), dodatek przewodzący” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ. 

 

12. Dotyczy: Wzoru umowy z JMP Flowers. 

 

Umowa została dostarczona w pliku pdf – nie mam więc możliwości modyfikacji i 

komentowania umowy wprost w pliku. Proponuję poniższe zmiany: 

Odpowiedź: Zamawiający nie publikuje edytowalnych wersji dokumentacji przetargowej.  

 

Oferent: Proponuję poniższe zmiany: 

   

Art. 1 – do realizacji umowy zastosowanie mają mieć incoterms 2010. Należałoby 



 
 

 

sprecyzować, bo incoterms zawierają szereg uregulowań które strony muszą wybrać do 

stosowania przy swoim kontrakcie.  

Odpowiedź: DDP Stężyca.  

 

Art. 4.4. ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na zamawiającego po przyjęciu do 

magazynu, ale po odbiorze końcowym. Jeżeli będzie tak, iż firma najpierw dostarczyć 

urządzenia, a następnie będzie je montować i uruchamiać (tak jest najczęściej) i odbiór 

końcowy nastąpi później – należałoby to zmienić poprzez wykreślenie słów: „-po odbiorze 

końcowym-‘’. Wg obecnego zapisu firma dostarcza urządzenia, są one w posiadaniu przez 

Zamawiającego ale na wasze ryzyko. Jeżeli zostaną przed odbiorem końcowym uszkodzone 

albo skradzione  - nie firma nie ma do nich roszczenia.  

Odpowiedź: Brak zgody na modyfikację zapisu.  

 

Art. 4.5 dopisałbym, iż zmiana harmonogramu dostawy musi być ustalona po konsultacjach 

z wami. Może się bowiem okazać, iż nie będziecie mogli dostarczyć urządzeń w nowym 

terminie.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 5 z Art. 4:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo, dokonania zmian Harmonogramu w zakresie terminu 

Dostawy oraz wykonania montażu i uruchomienia  w przypadku zmiany  harmonogramu 

realizacji innych elementów projektu. Aktualizacja Harmonogramu  w ww. zakresie dla  swej 

skuteczności wymaga uprzedniej konsultacji ze Sprzedającym, a następnie   pisemnego 

poinformowania Sprzedającego z wyprzedzeniem 14 dniowym a nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy. 

 

Art. 4.7 – czy nie należałoby zmienić tego zapisu z 7 dni na „niezwłocznie”?  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 7 z Art. 4: 

Zamawiający deklaruje, iż dokona zbadania i odbioru przedmiotu dostawy niezwłocznie po 

dostawie. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie dostawy, Sprzedający na swój 

koszt niezwłocznie dokona naprawy lub wymiany wadliwych elementów, a w przypadku 

stwierdzenia niekompletności dostawy, Sprzedający niezwłocznie dostarczy brakujące 

wyposażenie. 

 

Art.4.10 – dodałbym, iż wstrzymanie płatności będzie możliwe w przypadku wad istotnych 

– uniemożliwiających albo znacznie utrudniających działanie urządzeń. W przypadku wad 

mniej istotnych – Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania części płatności 

odpowiadającej wartości wad mniej istotnych do czasu ich usunięcia.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 10 z Art. 10: 

Zamawiający ma prawo bez zgody Sprzedającego do wstrzymania zapłaty za wadliwy 

przedmiot dostawy lub do jego zwrotu w ramach reklamacji w przypadku wad istotnych. W 

przypadku wad mniej istotnych Zamawiający ma prawo bez zgody Sprzedającego do 

wstrzymania części płatności równej wartości wad mniej istotnych. W obydwu przypadkach 



 
 

 

wstrzymanie płatności nastąpi do czasu ich usunięcia.  

 

Art. 5.1 – 0,5% dziennie to jest bardzo dużo. Zaproponowałbym 0,1 % dziennie. To samo w 

art. 5.4.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 1 z Art. 5 oraz pkt. 4 z Art. 5, kolejno: 

1.  Zamawiający jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej  

w wysokości 0,1% ceny określonej w Artykule 2.1. za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

przedmiotu kontraktu, zgodnie z terminem wskazanym w Artykule 4, pkt.1. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej  w 

wysokości 0,1% ceny określonej w Artykule 2.1. za każdy dzień opóźnienia  w usunięciu wad 

przedmiotu dostawy ponad uzgodniony przez obie Strony termin naprawy z zastrzeżeniem 

zdania następnego. W przypadku gdy w ciągu tygodnia od zgłoszenia wady Strony nie 

uzgodnią terminu jej usunięcia, wiążący dla Sprzedającego będzie termin wyznaczony przez 

Zamawiającego. Sprzedający nie może bez zgody Zamawiającego przez zapłatę kary 

umownej zwolnić się z wcześniejszego obowiązku usunięcia wad/usterek przedmiotu 

dostawy. 

 

Zaproponowałbym w art. 5 dodatnie pkt 9, iż łączna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć np. 12%  wartości kontraktu.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 9 z Art. 6: 

Kary mogą być dochodzone łącznie, ale ich wartość nie może przekraczać 15% wartości 

kontraktu.  

 

 

W art. 7 dodałbym na końcu ppkt 4:  

„4. Własność urządzeń i instalacji zainstalowanych i wykonanych przez Sprzedającego 

zostaje zastrzeżona na rzecz Sprzedającego do czasu  zapłaty całkowitej ceny przez 

Zamawiającego.”  

Odpowiedź: Brak zgody na dodanie punktu w takim brzmieniu.  

 

Art. 10 pkt 5 lit a)  - dodałbym na końcu, iż obowiązek zwrotu nie dotyczy wartości prac i 

urządzeń wykonanych i zainstalowanych przez Sprzedającego. Wg obecnego zapisu (łącznie 

z pkt. b) Zamawiający może przejąć na własność urządzenia nieusunięte w ciągu 6 miesięcy 

a ponadto żądać zwrotu wszystkich kwot.  

Odpowiedź: Brak zgody na dodanie zapisu.  

 

Art. 10 pkt 6- zamieniłbym słowo „Zamawiający” na „Strona”. Nie ma uzasadnienia dla tego, 

aby tylko zamawiającemu przysługiwało takie uprawnienie.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 6 z Art. 10: 

Zamawiający i Sprzedający nie tracą prawa do wyegzekwowanych kar umownych lub 

należnych kar umownych lub odszkodowań przysługujących zgodnie z Kontraktem z tytułu 



 
 

 

okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Kontraktu, jak również mają prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za wyrządzoną mu szkodę. 

 

Art. 10.7  - powołują się tu na art. 10.10 – tymczasem nie ma takiego zapisu w umowie. 

Należałoby ustalić o co dokładnie chodzi. Moim zdaniem pkt 8 i 9 nie mają zastosowania.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 7 z Art. 10:  

Niniejszy Kontrakt może zostać rozwiązany bez kar i odszkodowań przez którąkolwiek ze 

Stron tylko i wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości drugiej Strony albo wszczęcia w 

stosunku do niej postępowania ugodowego, układowego lub otwarcia likwidacji, jeżeli 

skutkiem tego jest zagrożenie należytego wykonania przez tę Stronę zobowiązań z 

Kontraktu. Rozwiązanie Kontraktu następuje wówczas na zasadzie pracy przerwanej a 

Strony uzgodnią wzajemne zobowiązania na dzień rozwiązania Kontraktu. 

 

 

➢ W związku z powyższymi zmianami we Wzorze Umowy, Zamawiający 

publikuje zaktualizowaną wersję Wzoru Umowy. Zmiany zostały 

wskazane kolorem niebieskim. 


