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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 13/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę serwerów do Miejskiego Centrum Opieki 

dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. 

 

 

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Mając na uwadze chęć zaoferowania serwerów wiodącego producenta tj.DELL, 

Prosimy o wykreślenie zapisu: 

„oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM 

o pojemności sumarycznej minimum 1000GB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci 

zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania 

bateryjnego stanu pamięci)”Powyższy zapis wskazuje na urządzenia konkretnego producenta, co jest 

ograniczeniem konkurencji, ponadto zapis wskazuje na to iż oczekują Państwo modułów nieulotnych 

NVDIMM, natomiast w punkcie „Pamieć RAM” napisali Państwo, że ma być: zainstalowane 256 GB 

pamięci RAM typu DDR4 Regisered, 2993Mhz w kościach min 32GB każda. Zatem chcą Państwo 

Pamięć RAM w „zwykłych” modułach RDIMM, co generalnie przeczy sobie. 

 

Uzasadniając powyższe informujemy, że stosowanie do art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapis o 

pojemności sumarycznej Pamięci RAM stanowi naruszenie tej zasady, albowiem tylko jeden 

producent jest w stanie spełniać ten zapis. Brak możliwości zapewnia zachowania uczciwej 

konkurencji czyni przedmiotowy wymóg Zamawiającego sprzecznym z postawieniami PZP i stanowi w 

sposób jednoznaczny naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy PZP. 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu 
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Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zgodnie z poniższym wymogiem Zamawiający wymaga, aby 

oferowany serwer obsługiwał/posiadał wsparcie dla pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach 

pamięci RAM. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego wsparcie dla tego typu pamięci posiadają serwery 

wielu kluczowych producentów serwerów obecnych na rynku np. Cisco, DELL EMC, Fujitsu, HPE, 

Lenovo. 

Zgodnie z zapisami SIWZ na etapie obecnego postępowania Zamawiający wymaga, aby serwery A1 

oraz A2 były wyposażone w moduły pamięci RAM typu DDR4 Registered. Jednocześnie Zamawiający 

wymaga, aby w przyszłości była możliwa rozbudowa tych serwerów o moduły pamięci typu Data 

Center Persistent Memory Modules (DCPMM). 

  

 


