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Warszawa, 5 października 2021 r.  

ADZ.261.55.2021 
 

Wykonawcy – 
uczestnicy postępowania 
 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa serwerów, dysków 
i macierzy NAS na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie”, znak sprawy: ADZ.261.55.2021 

 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia („SWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 

udziela poniższych wyjaśnień oraz działając na podstawie art. 286 ustawy dokonuje zmiany 

treści SWZ. 

 

W przypadku, gdy udzielona w ramach wyjaśnień odpowiedź pozostaje w sprzeczności 

z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, 

że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego i będzie stanowiła podstawę dla 

oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy: 

 

1. Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą 

w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2. Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za 

obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz 

z dotychczasową treścią SWZ. 

 

PYTANIE 1:  

Ze względu na bardzo szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów 

dysków dotyczące min. odporności na wstrząsy oraz wibracji oraz brak takich danych 

udostępnianych w specyfikacjach publicznych większości producentów dysków, proszę o 

wskazanie przynajmniej jednego producenta dysków i modelu spełniającego wymogi 

postawione przez Zamawiającego dla każdego z zadań.  
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:  

Zamawiający informuje, że nie jest prawdą stwierdzenie, że wymagane dane nie są dostępne 

w specyfikacjach producentów dysków. 

 

Przykładowe dyski spełniające wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ – opis 

przedmiotu zamówienia („OPZ”): 

 

Dla poz. 2 OPZ: 

Seagate  ST18000NM000J 

https://www.seagate.com/files/www-content/datasheets/pdfs/exos-x18-channel-DS2045-

1-2007GB-en_SG.pdf 

 

Dla poz. 3 OPZ: 

WD HGST WUH721818ALE6L4/0F38459 

https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-

library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-dc-

hc500-series/data-sheet-ultrastar-dc-hc550.pdf 

 

Dla poz. 5 OPZ: 

Seagate ST14000NM004J 

https://www.seagate.com/files/www-content/datasheets/pdfs/exos-x18-channel-DS2045-

3-2102US-en_US.pdf 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. modele są modelami przykładowymi, na rynku 

są dostępne inne rozwiązania spełniające wymagania określone w OPZ. 

 

Zamawiający prostuje również informację wskazaną we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczącą podziału zamówienia na zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych – Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do realizacji zamówienia 

w pełnym zakresie określonym w OPZ. 

 

PYTANIE 2:  

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę serwerów, dysków i macierzy NAS 

na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, 

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia: 
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Czy Zamawiający dopuści dysk opisany w punkcie 2 OPZ, który generuje max. wibracje 

operacyjne, 5 do 500Hz (Grms): 0,70? 

Jest to parametr możliwy do zweryfikowania w oficjalnej dokumentacji producenta dysku. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:  

Zamawiający dopuszcza dysk opisany w punkcie 2 OPZ, który generuje wibracje operacyjne 

5-500Hz na poziomie 0.7 (max do 1.3). 

 

W konsekwencji powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu 

zamówienia oraz załącznik nr 4 do SWZ - Przedmiotowy środek dowodowy - matryca 

zgodności, których teksty jednolite stanowią załączniki do niniejszego pisma. 

 

Dodatkowo Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ustawy dokonuje zmiany treści 

załącznika nr 2 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, w poniższym zakresie: 

1. § 5 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ – istotne postanowienia umowy otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

przedstawionych do zapłaty, na podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę”. 

2. § 13 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ – istotne postanowienia umowy otrzymuje 

brzmienie: 

„Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie wymaga zmiany poprzez 

podpisywanie aneksu do Umowy. Zmiany dokonywane są pisemnie lub drogą 

elektroniczną, kierowanym w przypadku zmiany po stronie Wykonawcy do osoby ze 

strony Zamawiającego, a w przypadku zmiany po stronie Zamawiającego - do osoby 

ze strony Wykonawcy upoważnionej do dokonywania uzgodnień zgodnie z ust. 4 

powyżej. Zmiana jest skuteczna od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o 

zmianie”. 

Tekst jednolity załącznika nr 2 do SWZ – istotne postanowienia umowy stanowi załącznik do 

niniejszego pisma. 
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