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Warszawa, 2020-08-10 

WZ.270.177.2020 
2020-18530 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa serwerów dla Centrum 

e- Zdrowia, znak sprawy: WZ.270.177.2020 

 

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

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający – Centrum e-Zdrowia, działając na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i wniosków oraz udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

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

Zamawiający w Załącznik nr 2 do SIWZ wymaga  

cyt. „§ 13. 2. Dostarczony przedmiot Umowy objęty jest gwarancją Wykonawcy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres … miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, minimum 36 miesięcy) od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe.”  

Jednocześnie Zamawiający w Załącznik nr 1 do SIWZ wymaga dla wszystkich serwerów  

cyt. „Minimalnie 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji.” oraz  

cyt. „Gwarancja realizowana jest przez serwis producenta oferowanego serwera.”  

Prośba o jednoznaczne wskazanie podmiotu zobowiązanego do realizowania gwarancji na elementy 

dostawy – czy gwarancja ma być świadczona przez wykonawcę przy wsparciu producenta czy też przez 

producenta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga objęcia sprzętu gwarancją producenta.  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ: 

1) Pkt 3 OPZ - Serwer Rack - typ 1 wymagania 

Dotychczasowy zapis: 

14.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

14.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana 

jest przez serwis producenta oferowanego serwera. 

Otrzymuje brzmienie: 

14.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną Wykonawcy 

lub producenta. 
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14.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana 

jest przez serwis Wykonawcy przy wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera. 

 

2) Pkt 4 OPZ - Serwer Przetwarzania - typ 2 wymagania: 

Dotychczasowy zapis: 

13.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

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

przez serwis producenta oferowanego serwera. 

Otrzymuje brzmienie:  

13.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną Wykonawcy 

lub producenta. 

13.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana 

jest przez serwis Wykonawcy przy wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera. 

 

3) Pkt 5 OPZ - Serwer Storage - typ 3 wymagania: 

Dotychczasowy zapis: 

13.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

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

przez serwis producenta oferowanego serwera. 

Otrzymuje brzmienie:  

13.2. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną Wykonawcy 

lub producenta. 

13.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana 

jest przez serwis Wykonawcy przy wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera. 

 

Jednocześnie, Zamawiający dokonał zmiany postanowień w § 13 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik 

nr 2 do SIWZ, które zostały uwzględnione w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma. 

 

Pytanie 2 

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

Czy pojęcie wsparcia technicznego (wskazane w OPZ) i gwarancji (określone umową) należy rozumieć 

jako tożsame?  

Odpowiedź: 

Tak, oba pojęcia należy rozumieć jako tożsame. Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany nazwy 

kolumny tabelki pojęcia „Obszar” w pkt 13 OPZ. 

 

Pytanie 3 

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

Czy należy dostarczyć wsparcie techniczne producenta oferowanego serwera zapewniające czas naprawy 

w miejscu instalacji w terminie 48 godzin od zgłoszenia oraz możliwość przyjmowania zgłoszeń w trybie 

24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta? Tym samym czy Zamawiający wymaga 
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aby to usługa producenta (a nie wykonawcy) zapewniała czas naprawy w terminie 48 godzin od 

zgłoszenia oraz możliwość przyjmowania zgłoszeń w trybie 24x7x365? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi ogólnopolskiej linii telefonicznej zarówno przez Wykonawcę 

jak i producenta dostarczonych serwerów.  

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy, które to zmiany zostały uwzględnione 

w załącznikach do niniejszego pisma.  

 

Pytanie 4 

Pytanie dotyczące serwera rack – typ 1  

W punkcie 4, w obszarze Sloty rozszerzeń Zamawiający wymaga:  

4.1. Serwer musi posiadać minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express generacji 4, gotowe do obsadzenia 

kartami sieciowymi (z dostępem zewnętrznym), w tym min. 4 slotów x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej 

wysokości (full height).  

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie serwera, który będzie posiadał:  

8 aktywnych gniazd PCI-Express generacji 4, gotowych do obsadzenia kartami sieciowymi (z dostępem 

zewnętrznym), w tym min. 2 slotów x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height)?  

Dodatkowo serwer będzie wyposażony w 4 porty sieciowe fabrycznie wbudowane na płycie głównej (2x 

Ethernet 1 Gb/s i 2x Ethernet SFP28 10/25 Gb/s).  

Jednocześnie serwer będzie spełniał wszystkie pozostałe parametry.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPZ w pkt. 4.1 dla serwera typ 1: 

3. Serwer Rack - typ 1 wymagania 

Dotychczasowy zapis: 

4.1 Serwer musi posiadać minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express generacji 4, gotowe do obsadzenia 

kartami sieciowymi (z dostępem zewnętrznym), w tym min. 4 slotów x16 (szybkość slotu – bus 

width) pełnej wysokości (full height). 

Otrzymuje brzmienie Jest: 

4.1 Serwer musi posiadać minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express generacji 4, gotowe do obsadzenia 

kartami sieciowymi (z dostępem zewnętrznym), w tym min. 2 sloty x16 (szybkość slotu – bus width) 

pełnej wysokości (full height). 

 

Pytanie 5 

Pytanie dotyczące serwera rack – typ 3  

W punkcie 5, w obszarze Dyski twarde Zamawiający wymaga:  

5.2. Zainstalowane 2 dyski min. 800 GB SSD NVMe (spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków 

cache).  

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie serwera, który będzie posiadał:  
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Zainstalowane 2 dyski min. 800 GB SSD NVMe (spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków cache), 

podłączone przez 1 gniazdo PCI-Express?  

Dodatkowo serwer będzie wyposażony w 4 porty sieciowe fabrycznie wbudowane na płycie głównej (2x 

Ethernet 1 Gb/s i 2x Ethernet SFP+ 10/25 Gb/s.)  

Jednocześnie serwer będzie spełniał wszystkie pozostałe parametry. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania 2 dysków min. 800 GB SSD NVMe przez 1 gniazdo PCI-Express. 

 

Pytanie/wniosek 6  

Ze względu na dużą ilość sprzętu do dostarczenia w powyższym projekcie, dłuższym czasem niezbędnym 

do przeprocesowania cen specjalnych zakupu sprzętu oraz konieczność weryfikacji dostępności oraz 

spodziewanych czasów dostaw wszystkich komponentów bardzo prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert do 19.08.2020. Powyższa prośba wynika m.in. z obecnych ograniczeń oraz opóźnień 

związanych z pandemią oraz okresem urlopowym po stronie producentów. Chcąc zaproponować 

Zamawiającemu jak najkorzystniejsze warunki cenowe oraz chcąc być pewnym możliwości realizacji 

projektu w określonych reżimach czasowych prosimy jak na wstępie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 2020-08-19 do godz. 11:00 

 

 

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 

2020-08-11 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 

2020-08-19 do godziny 11:00 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający udostępnia pliki zawierające nowe brzmienie i tekst jednolity Załącznika nr 1 

do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy. 

 

Załączniki: 
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1. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ modyfikacja 2 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy modyfikacja 1 

 

Dyrektor 

Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa 

Systemów Teleinformatycznych 

 

2020-08-10 (-) Roman Łożyński 

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

(podpis kierownika  zamawiającego  

lub osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


