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Warszawa, 2020-05-07

WZ.270.90.2020
Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę serwerów dla Centrum
Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia, nr sprawy: WZ.270.90.2020.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela
odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
Pragniemy zwrócić uwagę, że w treści załącznika nr 5 do SIWZ wkradła się nieprawidłowa nazwa
postępowania tj. Dostawa oprogramowania, nr WZ.270.76.2020 zamiast Dostawa serwerów dla
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, nr WZ.270.90.2020
Odpowiedź
Zamawiający informuje o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 5 do SIWZ:
Jest:
”INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz.
V. pkt 1.2.3. SIWZ w postępowaniu pn. Dostawa oprogramowania, nr WZ.270.76.2020.”
Winno być:
”INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz.
V. pkt 1.2.3. SIWZ w postępowaniu pn. Dostawa serwerów dla Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, nr WZ.270.90.2020.”

Pytanie 2
W OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga:

Informujemy, iż jesteśmy producentem oferowanych serwerów i żeby spełnić w/w wymaganie tj.
Procesor 32 rdzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik minimum
410 punktów dla modelu oferowanego serwera, wyposażonego w dwa procesory. Wyniki dla
oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie www.spec.org., konieczny jest czas
niezbędny na wykonania testów SPEC. Termin składania oferty jest wyznaczony na 05.05.2020r. godz.
10:00 – to jest zdecydowanie za mało czasu na wykonanie testów oraz ich publikację na stronie

http://www.spec.org
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www.spec.org. Zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji organizacji SPEC najbliższy termin
zgłaszania wyników do publikacji to jest do 12 maja 2020r. Czyli wyniki dla testów SPEC dla
oferowanego serwera będą dostępne na stornie www.spec.org najwcześniej 13 maja 2020r.
W związku z powyższym, czyli z racji konieczności wykonania testów SPEC oraz ich
publikacji,  wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do 15 maja 2020.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15 maja 2020r.

Pytanie 3
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający w punkcie 4 "sloty rozszerzeń" zawarł następujący zapis: "Serwer musi posiadać
minimum 8 aktywnych gniazd PCI-Express min. generacji 3, gotowe do obsadzenia kartami
sieciowymi (z dostępem zewnętrznym), w tym min. 4 slotów x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej
wysokości (full height)".
Czy Zamawiający zaakceptuje serwer, który będzie posiadał 8 slotów Pcie Generacji 4, w tym 6 slotów
Pcie x8 oraz 2 sloty PCIe x 16?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – aktualny Opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający w punkcie 6 "kontroler" zawarł następujący zapis:
„Serwer musi być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem
podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę min. 8
napędów dyskowych".
Pragniemy zauważyć, że przy rozwiązaniach Software defined storage (vSAN) wg najlepszych praktyk,
pamięć cache w kontrolerze nie jest zalecana. Dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwera
z kontrolerem HBA bez pamięci cache, ale kompatybilnego i przetestowanego z oprogramowaniem
vSAN.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – aktualny Opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 5
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający w punkcie 11 „wsparcie VMWare” zawarł następujący zapis:
„11.1 Konfiguracja serwera musi być wspierana przez VMWare i certyfikowana dla oprogramowania
vSAN zgodnie z matrycą umieszczoną na stronie producenta:
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan ".
Wnosimy o wykreślenie wymagania, aby konkretna konfiguracja znajdowała się na tej liście
i ograniczenie do wymagania, aby na liście znajdował się serwer zgodny co do modelu, ponieważ
zapis ten ogranicza konkurencje i uniemożliwia zaoferowanie urządzeń jednego z czołowych
producentów infrastruktury IT na świecie nawet w wypadku zaoferowania zdecydowanie mocniejszej
konfiguracji od tej którą opisał Zamawiający.

http://www.spec.org
http://www.spec.org


Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację Załącznika nr 1 do
SIWZ, ponieważ poprzez konfigurację serwera rozumie on zastosowanie poszczególnych
komponentów sprzętowych wspieranych przez VMware zgodnie z punktem „STEP 3” opisanym na
stronie podanej w wymaganiu 11.1 OPZ.
Intencją Zamawiającego jest uzyskanie konfiguracji wspieranej przez VMWare w obszarze vSAN, nie
jest natomiast wymagane dostarczenie dokładnej konfiguracji serwera określanej jako vSAN
ReadyNode.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający dokonuje
zmiany treści SIWZ w niżej wskazany sposób:
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
Zamawiający informuje również o dokonaniu modyfikacji punktu 5.1 i 7.1 Załącznika nr 1 do SIWZ
oraz o dodaniu punktu „Inne”, który obecnie jest oznaczony jako pkt 12, a punkt „Gwarancja”
otrzymuje nr 13 – wszystkie wskazane zmiany są zawarte w aktualnej wersji Opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszych wyjaśnień.

z up. Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia
(-) Aneta Kulma

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji
 Systemów Teleinformatycznych
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(podpis kierownika zamawiającego lub
 osoby umocowanej)

Sporządził: Filipiak Danuta
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