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Olesno, dnia 29.08.2022 r. 

Znak postępowania: 271.29.2022  

     

- do wszystkich Wykonawców - 

 

 

dotyczy: „Zakup i dostawa macierzy i serwera do urzędu miejskiego w Oleśnie”. 

 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina 

Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,  

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

 

Zestaw pytań 

 

1. §2. Termin wykonania umowy: miesiąc od dnia podpisania umowy.  
Chcielibyśmy poinformować, iż Aktualna sytuacja na świecie – panująca pandemia COVID-19, 
a obecnie również działania militarne na terytorium Ukrainy – powoduje poważne zaburzenia 
łańcuchów dostaw, a w efekcie utrudniony dostęp fabryk do wielu komponentów 
elektronicznych dostarczanych z Chin. W tym przypadku ma wpływ na ograniczoną 
dostępność zasilaczy dla macierzy dyskowej. Problem jest globalny i dotyczy obecnie 
wszystkich producentów sprzętu IT. Dodatkowo dochodzi brak możliwości zmiany na model 
alternatywny. W związku z powyższym, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji do 60 
dni.  
 
Odpowiedź 
Termin realizacji zamówienia wynosi dwa miesiące od dnia podpisania umowy. 
 
2. §4.7. Wykonawca z obowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co 
najmniej tej samej funkcjonalności. Pragniemy zaznaczyć, iż w Producent w Ogólnych 
Warunkach Gwarancji nie zapewnia sprzętu zastępczego na czas naprawy. Prosimy zatem o 
usunięcie zapisu.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający usuwa powyższy zapis. 
 
 
3. §4.8. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w 
dostarczonym towarze Wykonawca z obowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie 
gorszych parametrach w ciągu 48 godzin (dotycz y to okres u gwarancji) Chcielibyśmy 
zaznaczyć, iż zapis w takim brzmieniu oznacza w istocie konieczność wyprodukowania 
nowego urządzenia dla Zamawiającego. Każda konfiguracja sprzętu dobierana jest pod 
indywidualne wymagania Zamawiającego, z faktu, iż dostarczony sprzęt byłby produkowany 
na zamówienie – cały proces produkcyjny oraz logistyczny trwa. Dochodzą do tego sytuacje 
niezależne od Wykonawcy, tj. COVID-19, działania militarne. Biorąc powyższe pod uwagę, 
wnioskujemy o uwzględnienie w tym punkcie takiego samego czasu dostawy jak czas 
realizacji zamówienia. 48 godzin to zdecydowanie za krótki okres na spełnienie w.w. wymogu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów swz w powyższym zakresie. 
 
4. W punkcie "Warunki gwarancji” pojawia się zapis "Minimum 5 lat gwarancji producenta”. Z 
kolei punktowane przez Zamawiającego okresy gwarancji opisane w SIWZ to 2, 3 lub 4 lata. 
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Prosimy o doprecyzowanie jakiego minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji wymaga 
Zamawiający. 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje treść zapisów swz w kryterium gwarancji 
 
5. W punkcie "Warunki gwarancji dla macierzy” pojawia się zapis "Minimum 5 lat gwarancji 
producenta”. Z kolei punktowane przez Zamawiającego okresy gwarancji opisane w SIWZ to 
2, 3 lub 4 lata. Prosimy o doprecyzowanie jakiego minimalnego i maksymalnego okresu 
gwarancji wymaga Zamawiający. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje treść zapisów swz w kryterium gwarancji 
 
 

6. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje m.in. parametry takie jak: 
Obudowa: 
..Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez 
urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu 
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. 
(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. 
Płyta główna: 
Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 
Funkcjonalność pamięci RAM: 
..Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR 
Dyski twarde: 
.. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, 
wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji 
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie 
może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 
Wbudowane porty: 
.. 1xRS232 
Bezpieczeństwo: 
- Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
- BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością 
zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła 
- Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby 
restartu serwera 
- Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne 
od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem 
Karta zarządzania: 
- wsparcie dla dynamic DNS; 
- możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 
pojedynczego serwera 
Które w połączeniu wskazują jednoznacznie na producenta Dell EMC, co w sposób znaczny 
ogranicza konkurencję oraz uniemożliwia zaoferowanie produktów innych producentów. W 
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów. 
Warunki gwarancji: 
Minimum 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną producenta. 
Jak wyżej, w połączeniu z pozostałymi punktami wymóg wskazuje na konkretnego producenta 
czyli Dell EMC, wnosimy o zmianę zapisu na “..możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub jego przedstawiciela.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów swz w powyższym zakresie. 
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7. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje m.in. parametr taki jak: 
Cache: 
„.. podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.” 
Wnosimy o dodanie równoważnego rozwiązania polegającego na zabezpieczeniu danych 
przez ich zrzut na pamięć nieulotną w razie awarii. Rozwiązanie to cechuje się dużo większą 
niezawodnością ze względu na wykorzystanie modułów BBU pozwalających na bezpieczne 
zrzucenie danych na dedykowany nośnik 
Warunki gwarancji dla macierzy: 
„Min. 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego 
dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.” 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„..możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta, lub jego przedstawiciela. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów swz w powyższym zakresie. 
 
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

C. Ponadto, Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 286 ust. 1 SWZ dokonuje zmiany 

treści SWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale VII SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin realizacji zamówienia:  miesiąc od dnia podpisania umowy.  

w rozdziale  VII SWZ  po zmianie jest: 

Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.  

 

 

w rozdziale XX SWZ przed zmianą jest: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium     60 %; 

2) Gwarancja  – waga kryterium   40 %. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga      % 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x     60 % 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
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b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)  Gwarancja       – waga   40   % 

      

Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a 

każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według 

następującego wzoru 

 

Gwarancja  

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru 

końcowego robót. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych latach, 2,3,4. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata. Najdłuższy 

możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 4 lat.  

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym 

wykazem.  

2 lata - 0 punktów 

3 lata - 20 punktów 

4 lat - 40 punktów 

 

Uwaga!!! Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 2 lata zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 4 lat lub 

dłuższego niż 4 lat Zamawiający przyzna max. liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 punktów. 

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

P = C + G  

gdzie:  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”  

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”. 

  

 

w § XX SWZ  po zmianie jest: 
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7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

3) Cena (C) – waga kryterium  60 %; 

4) Wydłużenie terminu gwarancji (W) – waga kryterium 40 %. 

8. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

3) Cena (C) 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x     60 % 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a 

każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według 

następującego wzoru 

 

4) Wydłużenie gwarancji (W) 

 

Kryterium „Wydłużenie gwarancji” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu, podanego przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres ten będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru 

końcowego robót.  

Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat.  

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem: 

Pięcioletni okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę – 0 punktów. 

Wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok– 20 punktów 

Wydłużenie terminu gwarancji o 2 lata – 40 punktów 

     

Uwaga!!! 

W przypadku nie zadeklarowania żadnego okresu w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie 

pięcioletni okres i przyzna Wykonawcy 0 punktów.  

W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 2 lata lub dłuższego niż 2 lata Zamawiający 

przyjmie do oceny okres 2 lat. 

 

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
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10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

P = C + W gdzie: 

 

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”  

W - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Wydłużenie gwarancji (W)”. 

 

w projekcie umowy w § 2 punkt 1 przed zmianą jest: 

 

Termin wykonania umowy:  miesiąc od dnia podpisania umowy.  

 

w projekcie umowy w § 2 punkt 1 po zmianie jest: 

 

Termin wykonania umowy:  2 miesiące od dnia podpisania umowy.  

 

w projekcie umowy w § 4 punkt 7 przed zmianą jest: 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej 

funkcjonalności.  

 

w projekcie umowy w § 4 punkt  po zmianie jest: 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej 

funkcjonalności.  

 

 

D. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 

ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:   

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno  w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  

do dnia 31.08.2022 do godziny 09:55.  

 

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno  w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  

do dnia 01.09.2022 do godziny 09:55.  

 

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno
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tj. w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 10:00.  

 

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 01.09.2022 r. o godzinie 10:00. 

 

E. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.09.2022 r. 

 

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.09.2022 r. 

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2022/BZP 00315935/01 z dnia 2022-08-23 

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

H. W załączeniu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2022 r. 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki 


