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Warszawa, 2020-08-03 

WZ.270.177.2020 
2020-17905 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn Zakup i dostawa serwerów dla Centrum e-Zdrowia, znak sprawy: 

WZ.270.177.2020 

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje serwery wspierające Vmware w wersji 6.7U3 

i nowszych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż akceptuje serwery wspierające Vmware w wersji 6.7U3 i nowsze. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że obudowy serwerów mają umożliwiać instalację 24 dysków bez instalacji 

komponentów innych niż wspomniane dyski.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że obudowy serwerów mają umożliwiać instalację 24 dysków bez instalacji 

komponentów innych niż wspomniane dyski. 

 

Pytanie 3 

W tabelce opisującej konfigurację serwerów Zamawiający wyspecyfikował dyski SSD (serwer typ 2) i dyski 

NVMe (serwery typ 3). Nie ma w tych wymaganiach mowy o klasycznych dyskach HDD. Prosimy zatem 

o potwierdzenie, że wymaganie aby konfiguracja serwera (w tym dyski) była wspierana przez Vmware i 

certyfikowana dla oprogramowania vSAN zgodnie z matryca umieszczoną na stronie producenta pod 

adresem https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?devic eCategory=vsan odnosi 

się do konfiguracji vSAN typu All Flash i to z taką konfiguracją proponowane serwery mają być 

certyfikowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dostarczone dyski muszą być certyfikowana w konfiguracji vSAN typu ALL 

Flash.  
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Pytanie 4 

Ponieważ w konfiguracji serwera typ 3 dopuszczona jest konfiguracja z dwoma redundantnymi modułami 

SD i jedynie dyskami NVMe, które są podłączone do magistrali PCIe bez pośrednictwa kontrolera RAID to 

prosimy o potwierdzenie, że w takiej konfiguracji nie jest wymagane dostarczenie kontrolera RAID 

o którym mowa w punkcie 5.5 zwłaszcza, że z zainstalowanymi 10 dyskami NVMe nie jest możliwe 

zainstalowanie w serwerze 24 dysków wymagających takiego kontrolera RAID. Prosimy zatem o zmianę 

wymagań dotyczących obudowy na „serwer umożliwiający instalację 16 dysków NVMe i 8 dysków 

SSD/HDD oraz kontroler RAID obsługujący wspomniane 8 dysków HDD/SSD”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPZ - konfiguracja serwera typ 3 pkt. 5.3 

w następujący sposób: 

Było: 

5.3. Zainstalowanych 8 dysków min. 1.92TB SSD NVMe SSD (spełniające wymagania VMWare vSAN 

dla dysków capacity). 

Jest: 

5.3. Zainstalowanych 8 dysków min. 1.92TB SSD (spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków 

capacity). 

 

Pytanie 5 

Dotyczy wymagania 4. Serwer Przetwarzania - typ 2, pkt 5.2.  

Czy należy dostarczyć dyski spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków cache certyfikowanych 

w konfiguracji vSAN Hybrid czy też certyfikowanych w konfiguracji vSAN All Flash? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dostarczone dyski muszą być certyfikowana w konfiguracji vSAN typu ALL Flash. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy wymagania 4. Serwer Przetwarzania - typ 2, pkt 5.2.  

Czy Zamawiający dopuści zainstalowanie 2 dyski min. 400GB SDD (spełniające wymagania VMWare vSAN 

dla dysków cache certyfikowanych w konfiguracji vSAN All Flash)? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga: 2 dysków min. 480GB SSD (spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków 

cache) w konfiguracji vSAN All Flash. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy wymagania 5. Serwer Przetwarzania - typ 3, pkt 5.2.  

Czy należy dostarczyć dyski spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków cache certyfikowanych 

w konfiguracji vSAN Hybrid czy też certyfikowanych w konfiguracji vSAN All Flash? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dostarczone dyski muszą być certyfikowane w konfiguracji vSAN typu ALL Flash. 
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Pytanie 8: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ  

Zamawiający w Załącznik nr 2 do SIWZ wymaga cyt. „§ 13. 3. Zgłaszanie oraz obsługa awarii: 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok, czas naprawy lub wymiany uszkodzonego Sprzętu na nowy w ciągu 

48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.”  

Jednocześnie Zamawiający w Załącznik nr 1 do SIWZ wymaga dla wszystkich serwerów cyt. „Czas naprawy 

w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez serwis 

producenta oferowanego serwera.”.  

Powyższe wymagania opisują różne zakres świadczonych usług serwisowych w zakresie czasu naprawy 

dlatego prośba o jednoznaczne wskazanie parametrów wsparcia serwisowego realizowanego przez serwis 

producenta jaki należy dostarczyć wraz z oferowanymi serwerami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ – serwer typ 1 pkt 14.3, serwer typ 2 

pkt 13.3, serwer typ 3 pkt 13.3 w następujący sposób: 

Było: 

„Czas naprawy w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest 

przez serwis producenta oferowanego serwera.” 

Jest: 

„Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez 

serwis producenta oferowanego serwera.” 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i wystąpieniem okoliczności uzasadniających 

zmiany treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

następujących zmian: 

1. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

2020-08-06 do godziny 11:00 

Otrzymuje brzmienie: 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

2020-08-11 do godziny 11:00 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający udostępnia plik zawierający nowe brzmienie i tekst jednolity Załącznika nr 1 

do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ zmodyfikowany 
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2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ zmodyfikowany w trybie zmian. 

 

Dyrektor 

Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa 

Systemów Teleinformatycznych 

 

2020-08-04(-) Roman Łożyński 

..................................................................................... 

(podpis kierownika  zamawiającego  

lub osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


