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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Sygn.: 3/2018 

Warszawa, 6 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację i konfigurację klastra niezawodnościowego 

na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozbudowę macierzy NetApp E2724 za pomocą nowych macierzy dyskowych 

spełniających parametr pojemności półki (Załącznik nr 1 do SIWZ tabela numer 1 wiersz numer 2), które dodatkowo 

wykorzystywać będą całą przestrzeń dyskową z obecnie posiadanych przez Zamawiającego macierzy NetApp E2724 

poprzez komunikację FC?  

Dodatkowo nowy sprzęt umożliwi wystawienie całości zasobów jako wspólnie wykorzystywaną przestrzeń. 

 

Odpowiedź 1 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie technologiczne. 

 

Pytanie nr 2 

Jeżeli komunikacja nowych macierzy z macierzami NetApp E2724 odbywać się będzie poprzez FC to czy wykonawca 

musi dostarczyć dodatkową przestrzeń dyskową o objętości minimum 30 TB?  

Przestrzeń z nowych macierzy oraz z macierzy Zamawiającego będzie można wykorzystać jako jeden wspólny zasób. 

  

Odpowiedź 2 

Zamawiający oczekuje, iż rozwiązanie technologiczne pozwoli zwiększyć pojemność posiadanych zasobów o 28,8 TB  

w przypadku rozbudowy posiadanej macierzy. Zamawiający nie zna rozwiązania technologicznego, które proponuje 

Wykonawca. Jeżeli Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dotychczasowe zasoby oraz nowe zasoby dostarczone  

w ramach zamówienia będą widoczne jako jeden klaster funkcjonalny i nowy klaster będzie spełniał wszystkie załażenia 

funkcjonalne, to rozwiązanie takie spełnia wymagania OPZ. Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia dodatkowej 

przestrzeni dyskowej w postaci dodatkowej przestrzeni dyskowej 30TB. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, czy rozbudowę macierzy NetApp E2724 o moduł wysokiej dostępności, posiadający  

w warstwie sprzętowej całą funkcjonalność związaną z realizacją klastra active/active oraz dodatkowo umożliwiający 

wykorzystanie pełnych zasobów posiadanych przez Zamawiającego macierzy NetApp E2724 bez limitu pojemności, 

zostanie uznany przez Zamawiającego jako równoważny i zastępujący wymagania sprzętowe podane w Załącznik nr 1 

do SIWZ tabela numer 4 wiersz numer 3?  

Moduł wysokiej dostępności zostanie dostarczony z całym oprogramowaniem oraz licencją na nieograniczoną 

pojemność (licencja per box). 

  

Odpowiedź 3 

Tak, Zamawiający uzna rozwiązanie za równoważne i spełniające wymagania sprzętowe. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający udostępni miejsce w trzeciej lokalizacji (posiadającej komunikację LAN z obydwoma serwerowniami) 

w celu instalacji instancji tzw. „świadka” (appliance 1U), co pozwoli zagwarantować ciągłość pracy całego rozwiązania 

w przypadku awarii dowolnej z serwerowni?  

 

Odpowiedź 4 

Tak, Zamawiający udostępni takie miejsce. Zmawiający informuje, że ze względu na brak wiedzy dotyczącej wymagań 

zapewnienia zasilania rezerwowego dla urządzenia „świadka” Wykonawca musi dostarczyć UPS zapewniający zasilanie 

ww. przez okres minimum 30 minut. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający posiada połączenie światłowodowe pomiędzy lokalizacjami? Jeśli tak prosimy o podanie 

szczegółowych informacji na temat wykorzystanej technologii, przepustowości oraz odległości pomiędzy lokalizacjami. 

 

Odpowiedź 5 

Tak, Zamawiający posiada połączenie światłowodowe między lokalizacjami. Kabel światłowodowy jednomodowy  

– 24 włókna. Odległość między lokalizacjami mniej niż 1 km. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający posiada w drugiej serwerowni redundantne przełączniki FC wymagane do budowy klastra 

active/active? Jeśli nie to czy Zamawiający je zagwarantuje, czy ma je dostarczyć wykonawca w ramach niniejszego 

postępowania? 

 

Odpowiedź 6 

Nie, Zamawiający nie posiada w drugiej serwerowni przełączników FC. Zamawiający nie przewiduje ich zakupu 

w ramach obecnego postępowania. 

Pytanie nr 7 

Dot. § 2 ust. 8 umowy - Prosimy o potwierdzenie, że odbiór dostawy nastąpi w dniu wykonania przez Wykonawcę 

dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 

  

Odpowiedź 7 

§ 2 ust 8 otrzymuje brzmienie: 

„Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru, który stanowi załącznik nr 4, podpisanego przez obie 

strony umowy, po przeprowadzeniu wdrożenia klastra niezawodnościowego przez Wykonawcę.” 

 

Pytanie nr 8 

Dot. § 2 ust. 17 Umowy - Zgodnie  z § 2 ust. 17 Umowy „W razie gdy sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, 

Wykonawca niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia ostatniej 

awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych.” 

Prosimy o wykreślenie powyższego postanowienia, gdyż producenci sprzętu nie zapewniają takiego prawa w ramach 

udzielonej gwarancji. W związku z tym Wykonawca chcąc złożyć ofertę musiałby skalkulować to ryzyko związane  

z zakupieniem nowego sprzętu w cenie ofertowej. 

Nie jest to możliwe, gdyż żaden z oferentów nie jest w stanie skalkulować ile razy w trakcie trwania gwarancji sprzęt 

ulegnie awarii. 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający oczekuje, że dostarczony sprzęt będzie działał bezawaryjnie. Zamawiający nie wyraża zgody  

na proponowane wykreślenie zapisu. 

 

Pytanie nr 9 

Dot. § 4 ust. 3 Umowy - Zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy gdy zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez 

Strony, wskazanym w szczególności w załącznikach do umowy Zamawiający  obciąży Wykonawcę karą umowną  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

Wnioskujemy o wykreślenie tego postanowienia, gdyż Wykonawca jest już karany za opóźnienie w realizacji  

na podstawie  § 6 ust. 1 umowy zgodnie  z którym: 
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„Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, określonego 

w § 2 ust. 1 - w wysokości 1% wartości brutto umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki, płatną z wynagrodzenia Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź 9 

Opóźnienie w realizacji, a realizacja zamówienia niezgodnie z warunkami umowy to dwie odrębne kwestie. 

Zamawiający nie zamierza rezygnować z prawa nałożenia na Wykonawcę kary za nienależyte wykonanie umowy. Zapis 

nie podlega wykreśleniu. 

 

Pytanie nr 10 

Dot. § 5 ust. 2 pkt 3) Umowy - Prosimy o potwierdzenie, że prawo do aktualizacji oprogramowania, o którym mowa  

w § 5 ust. 2 pkt 3) Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji. 

Prawo do aktualizacji oprogramowania musi być bowiem odrębnie wykupione przez wykonawcę na określony czas  

(nie może być bezterminowe)  i musi być skalkulowane w cenie ofertowej. 

 

Odpowiedź 10 

Tak, Zamawiający potwierdza, że prawo do aktualizacji ma być zapewnione w całym okresie udzielonej gwarancji  

i skalkulowane przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 

 

Pytanie nr 11 

Dot.  § 6 Umowy - Postanowienia § 6 Umowy kształtują odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny  

do naruszenia i rażąco wygórowany. Kara umowna w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki jest nieuzasadniona i nie ma 

żadnego odniesienia do wartości opóźnionych dostaw, usług. 

W obrocie gospodarczym kary umowne kształtują się w tego typu umowach na poziomie 0,1 % do 0,2 %. 

Prosimy zatem o wprowadzenie do § 6 Umowy zmian, które urealniłyby wysokość kar umownych, w ten sposób,  

aby były one naliczane w wysokości procentowej jw. 

  

Odpowiedź 11 

§ 6 ust. 1 Istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, określonego 

w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki, płatną z wynagrodzenia Wykonawcy.” 

 

Pytanie nr 12 

Dot. § 6 ust. 5 Umowy - Prosimy o wprowadzenie do § 6 ust. 5 Umowy postanowienia ograniczającego 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej 

wynagrodzenia  z tytułu realizacji Umowy. 

Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie 

wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie 

wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań,  

ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem 

utraconych korzyści oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne 

koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu 

chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając wykonawcy  

na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy. 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 13 

Dot. § 6 Umowy - Kary umowne określone w § 6 Umowy w takim zakresie, w jakim naliczane są od całości 

wynagrodzenia brutto kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia i rażąco 

wygórowany. 

Tymczasem zwłoka jeżeli wystąpi dotyczyć może części przedmiotu umowy (etapu). 

Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionych 

dostaw, usług. Prosimy zatem o wprowadzenie do § 6 Umowy zmian, które urealniłyby  wysokość kar umownych, w ten 
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sposób, aby były one naliczane od  kwoty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, co do której wykonawca pozostaje  

w zwłoce.  

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający, aby uniknąć problemów z odbiorem etapów pominął je w rozważaniach. Wykonawca składając ofertę zna 

swoje możliwości techniczne oraz wie kiedy i w jaki sposób będzie mógł zrealizować zamówienie. Mając na uwadze 

powyższe Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu Umowy. 

 

Pytanie nr 14 

Dot. § 6 Umowy - Prosimy o zmianę postanowień  § 6 Umowy ograniczając łączną wysokość wszystkich kar umownych 

należnych Zamawiającemu zastrzeżonych w umowie do 50 % wartości  Wynagrodzenia. Odpowiedzialność z tytułu kar 

umownych jest odpowiedzialnością niezależną od szkody stąd brak jest uzasadnienia dla żądania kar umownych bez 

jednoczesnego ograniczenia maksymalnego ich limitu. 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozszerzenie zapisów §6 Istotnych postanowień umowy. 

 

 

 

 

 

               

GRZEGORZ BORKOWSKI    DARIUSZ ROGOWSKI  

Przewodniczący Komisji Przetargowej   Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

  

 


