Warszawa, dnia 15.11.2021 r.
Strona WWW

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 1

Dotyczy postępowania na: Dostawę systemu backupu wraz z 60 miesięcznym wsparciem
technicznym - COI-ZAK.262.38.2021

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ:
Pytanie 1:
W pkt. 19.7.1 opisującym kryteria dodatkowych funkcjonalności w ppkt. 4. Zamawiający oczekuje
rozwiązania, w którym technologia deduplikacji wykorzystuje algorytm bazujący na zmiennym,
dynamicznym bloku o średniej wielkości co najwyżej 48kB. Pragniemy zauważyć, że standardem
rynkowym rozwiązań typu Backup Appliance jest wielokrotnie mniejszy blok. W związku z tym wydaje
nam się, że w opisie przedmiotowego kryterium doszło do omyłki pisarskiej i chodziło o blok o mniejszej
średniej wielkości. Prosimy o weryfikację tego zapisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotowego kryterium doszło do omyłki pisarskiej i chodziło
o blok o mniejszej średniej wielkości. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SWZ, które
otrzymują brzmienie:
- w rozdziale I SWZ, pkt 19.7.1., w tabeli w liczbie porządkowej 4. Opis funkcjonalności, otrzymuje
brzmienie:
Technologia deduplikacji wykorzystuje algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku o średniej
wielkości co najwyżej 4 kB
1. Ponadto, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ, w zakresie Kryterium oceny ofert
„Termin dostawy„
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie:
1) w rozdziale I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców:

1



5.1.1. Dostawa Systemu Backupu w zakresie Urządzeń i Oprogramowania do
Lokalizacji zostanie zrealizowana w terminie do 30 Dni Roboczych od dnia zawarcia
Umowy. Zamawiający zastrzega sukcesywne dostawy, tj. pojedynczo do każdej
Lokalizacji z założeniem przerwy maksymalnie do 2 Dni Roboczych pomiędzy
dostawami. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 2 Dni Robocze przed
tym terminem;



19.6.



19.6.1. W przypadku kryterium „Termin dostawy”[TD] oferta zostanie oceniona na

Zasady oceny kryterium „[Termin dostawy]”

podstawie punktacji:
 Od 1 do 10 Dni roboczych od daty zawarcia umowy – 20 punktów
 Od 11 do 20 Dni roboczych od daty zawarcia umowy – 10 punktów





Od 21 do 29 Dni roboczych od daty zawarcia umowy – 5 punktów



30 Dni roboczych od daty zawarcia umowy – 0 punktów.
19.6.2. Minimalny dopuszczalny termin dostawy [TD], to 1 dzień roboczy od daty
zawarcia umowy, a maksymalny dopuszczalny termin dostawy sprzętu to 30 dni
roboczych od daty zawarcia umowy.



19.6.3. Termin dostawy [TD] należy zaoferować w pełnych dniach.



19.6.4. W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy [TD],
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy wynoszący
30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2) w rozdziale II SWZ - Opis przedmiot zamówienia:


5.1.

Dostawa Systemu Backupu w zakresie Urządzeń i Oprogramowania do

Lokalizacji zostanie zrealizowana w terminie do 301 Dni Roboczych od dnia zawarcia
Umowy. Zamawiający zastrzega sukcesywne dostawy, tj. pojedynczo do każdej
Lokalizacji z założeniem przerwy maksymalnie do 2 Dni Roboczych pomiędzy
dostawami. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 2 Dni Robocze przed
tym terminem;
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Kryterium oceny ofert.
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3) w rozdziale III SWZ - Projektowane postanowienia umowy:


§ 3 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w zakresie

wskazanym w §2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) Umowy w terminie 30 Dni Roboczych1 od
dnia zawarcia Umowy.
4) w rozdziale IV SWZ - Formularz Oferty wraz z załącznikami:


w formularzu oferty w tabeli w pkt 2 WYKONAWCA, dodaje się kolumnę Numer NIP;



w formularzu oferty przypis 3:

3

zaznaczyć w sposób wyraźny oświadczenie

Wykonawcy. W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy
Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje termin maksymalny wynoszący 30 dni
roboczych od daty zawarcia Umowy;


w Załączniku nr 4 do Formularza oferty zmienia się nagłówek na: WYKAZ
WYKONANYCH DOSTAW;



w Załączniku nr 6 do Formularza oferty: Technologia deduplikacji musi wykorzystywać
algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku o średniej wielkości co najwyżej
4kB.

2. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ, w zakresie termin składania i otwarcia
ofert.
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w rozdziale I SWZ, które otrzymują brzmienie:
1) w pkt 15 rozdziału I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców:
15.1.

15.2.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
29/11/2021 r.
do godz.

11:00

Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu
29/11/2021 r.

13:00

o godz.

2) w pkt 17 rozdziału I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców:
17.1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26.02.2022 r.

3. Zamawiający przekazuje w załączeniu Rozdział IV SWZ - Formularz Oferty wraz z załącznikami
oraz Załącznik nr 6 do Formularza Oferty uwzględniający wszystkie zmiany o których mowa
powyżej.
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Załącznik:
1. Rozdział IV - Formularz oferty wraz z załącznikami.
2. Załącznik nr 6 do Formularza oferty.
p.o. Dyrektora Generalnego
Wiesław Krzywiński
/-/

4

