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Warszawa, dnia 22.01.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i 
informacji”, numer sprawy: 64/ST/WS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 249-620097 z dnia 
22-12-2020 r. 

 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 2 lutego 2021 r.  godzina 12:00. 

 

Pytanie 1: 
Nawiązując do treści SIWZ, zamawiający w tabeli 3. Biblioteka taśmowa w punkcie 12. wymaga: 
„Partycjonowanie - Biblioteka musi wspierać podział na 20 partycji logicznych w maksymalnej konfiguracji.” 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dążąc do poszerzenia konkurencyjności postępowania dopuści rozwiązanie wspierające podział 
na 16 partycji logicznych w maksymalnej konfiguracji?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy tabeli 3 pkt 12 Opisie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający zamierza na zakupionych w tym postępowaniu bibliotekach wykonywać kopie zapasowe również dla 
danych o różnym stopniu wrażliwości, których administratorami są Dyrektorzy 20 jednostek służb statystyki 
publicznej, tj. 16 Urzędów Statystycznych, GUS, CIS, CBS, ZWS. 
Z uwagi na to, że w GUS przetwarzane są dane objęte tajemnicą statystyczną oraz inne dane o charakterze 
wrażliwym, odseparowanie backupów tych danych w sposób logiczny na różnych partycjach jest wymagane przez 
wewnętrzne polityki bezpieczeństwa Zamawiającego. 
Wymóg jest uzasadniony niezbędną potrzebą Zamawiającego. 

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ - pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 11:00. 

SIWZ - pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 12:00. 

SIWZ - pkt 13.7 – było 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 11:30. 

SIWZ - pkt 13.7 – powinno być 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 12:30. 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) SIWZ – z mieniony w dniu 22-01-2021 r.; 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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