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ZTM.EZ.3310.1.2022                                                                  

Poznań, 09.01.2022 r. 

 

     Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przedłużenie wsparcia producenta sprzętu 

teleinformatycznego dla systemu MetroCluster i Backup Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych”. 

 

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, stosownie do zapisów art. 284 ust. 1, 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), poniżej udziela odpowiedzi 

na zapytanie, które wpłynęło od Wykonawcy. 

 

Pytanie: 

 W Opisie przedmioty zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do siwz opisany został system MetroCluster.  
Zamawiający wymaga przedłużenia wsparcia producenta Systemu MetroCluster systemów na okres:  
6 miesięcy od dnia podpisania Umowy dla wykazu sprzętu serwerowo-teleinformatycznego opisanego w opz.  
Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta macierzy, firmy NetApp, przedłużenie gwarancji na opisane produkty 
rozpoczyna się z końcem zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.  
Zamawiający nie określił, jak w pozostałych elementach przetargu, okresu, do którego gwarancja ma trwać.  
Ze względu na procedurę przetargową nie jesteśmy w stanie określić momentu podpisania umowy.  
Wnosimy o określenie daty trwania przedłużenia wsparcia producenta Systemu MetroCluster do konkretnego 

terminu, np. 30.06.2022 lub 31.12.2022, jak dla pozostałego sprzętu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający odpowiadając na wniosek, o określenie daty trwania przedłużenia wsparcia producenta Systemu 

MetroCluster do konkretnego terminu, ustala ten termin od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.   

 

 Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia pkt 14.1, 17.3. i 18.1 SWZ tj. termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert na: 

14.1  Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.03.2022 r., tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 307 ust. 1 Ustawy.  

17.3  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14.02.2022 r. do godziny 10:00.   

18.1  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godzinie 12:00.  

 

Zamawiający zmienił również ogłoszenie o zamówieniu w pkt 8.1, 8.3, 8.4. 

                      

 Z poważaniem 
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