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Akademia Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121 
PL 91-726Łódź 

tel. 42 l 25 47 400 
tel. l fax 42l 25 47 401 

 

 
Projekt POWR.03.05.00-00-Z210/17 ”Zintegrowany Program ASP w Łodzi” dofinansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
 

 

NR SPRAWY KBZ.261.21.2019 

Łódź, dn. 08.08.2019 r. 

Do wszystkich wykonawców 

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ i ogłoszenia 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa systemu tworzenia kopii zapasowych i 

zarządzania nimi na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 

Łodzi”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp,  Akademia Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi zawiadamia, że w dniu 07.08.2019r. zostały złożone 
następujące pytania od osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu: 
 

Treść pytania nr 1  
1. W paragrafie 2 pkt. 3 wzoru umowy Zamawiający oczekuje pełnego zakresu wdrożenia 

na stancjach klienckich. Wdrożenie takie, z uwagi na nieznaną infrastrukturę (systemy 
operacyjne, domena, itp.) może okazać się bardzo czasochłonne, stąd cena takiej usługi 
będzie znacząca nawet w stosunku do kosztów samej licencji. Z uwagi na to, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie instalacji na stacjach roboczych do 10 sztuk? 

 
Treść odpowiedzi nr 1  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wzór umowy – 
patrz załącznik nr 5-wzór umowy. 
 

Treść pytania nr 2 

2. W paragrafie 6 pkt. 4 wzoru umowy Zamawiający w razie niewywiązywania się z 
uprawnień gwarancyjnych przez Wykonawcę oczekuje od niego wydłużania okresu 
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gwarancji lub nawet ponownej instalacji systemu.  Znakomita większość zgłoszeń 
serwisowych dla systemów backupu musi być realizowana przy udziale producenta. 
Jednocześnie żaden z producentów nie oferuje możliwości automatycznego wydłużenia 
licencji o czas wykonanej naprawy. Co więcej, nie zawsze ponowna instalacja 
jakiegokolwiek oprogramowania jest jednoznaczna z rozwiązaniem istoty problemu. W 
związku z powyższym zwracamy się o wykreślenie punktu 4 z paragrafu 6 wzoru 
umowy. 

 

Treść odpowiedzi nr 2 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy – patrz załącznik nr 5-wzór umowy. 
 

Treść pytania nr 3 

3. W paragrafie 6 pkt. 5 wzoru umowy Zamawiający wymaga świadczenia serwisu w 
siedzibie Zamawiającego co byłoby zasadne, gdyby przedmiotem postępowania były 
urządzenia fizyczne, bo istnieją ograniczone możliwości ich obsługi zdalnej. 
Jednocześnie wymóg świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego może wręcz 
zwielokrotnić wartość oferty. W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację tego 
punktu i ograniczenie serwisu do formy zdalnej.  

 

Treść odpowiedzi nr 3 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy – patrz załącznik nr 5-wzór umowy. 

Treść pytania nr 4  

4.   W paragrafie 8 pkt. 2 ppkt 3 wzoru umowy Zamawiający oczekuje użyczenia licencji na 

oprogramowanie w sposób niezgodny z przyjętymi zasadami licencyjnymi systemów 

backupu na co Wykonawca nie ma wpływu. Wnosimy o wykreślenie tego punktu.  

Treść odpowiedzi nr 4 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy – patrz załącznik nr 5-wzór umowy. 

 
 

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą SIWZ, stosownie do art. 12a ust. 2  

i art. 38 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

3. Jednocześnie, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, odpowiednio na: 

- termin składania ofert – 13.08.2019r., godz: 11:00, 

- termin otwarcia ofert – 13.08.2019r., godz: 12:00. 
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W związku z powyższym zmienia się punkt 12.13., 13.1.lit. b), 13.2. lit.  b) SIWZ w ten sposób, że 

punkty te otrzymują brzmienie: 

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na  

„Dostawę systemu tworzenia kopii zapasowych i zarządzania 

nimi na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi”. 

 Oznaczenie sprawy: KBZ.261.21.2019. 
 Nie otwierać przed 13.08.2019r., godz. 12:00 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

b) termin składania ofert: do dnia 13.08.2019r., do godz. 11:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 13.08.2019r. o godz. 12:00. 

Zamawiający zmienia powyższe dane w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym niniejszego 

postępowania. 

 
 

 
 
 
Z poważaniem: 
 
W imieniu Zamawiającego  
 
/…/ Jolanta Rudzka Habisiak 

REKTOR 


