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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował czy zaoferowany przez Wykonawców sprzęt 
komputerowy spełnia wymogi dotyczące testów BAPCo?

Odpowiedź
Zamawiający wykona własne testy komputerów z wykorzystaniem oprogramowania BAPCo 
podczas odbioru, o którym mowa w §2 ust. 5 pkt b załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi zgodność sprzętu z opisem 
przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyników testów przeprowadzonych na 
oferowanej konfiguracji sprzętowej?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga dołączenia wyników testów przeprowadzonych na oferowanej konfiguracji 
sprzętowej, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 6 ust. 3 pkt 2 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia następująco:

3.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona 
zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
2) spełnianie przez oferowane urządzenia określonych wymagań:
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- wydruki z wynikami testów BAPCo® SYSmark® 2014 vl.5, potwierdzające osiągnięcie przez 
oferowane komputery (model la, model lb} model 2a, model 2b) wymaganej liczby punktów 
określonej w opisie parametru „procesor”.
- deklaracje zgodności CE dla oferowanych komputerów oraz monitora;
- certyfikaty Energy Star lub wydruki ze stron internetowych http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov poświadczające uzyskanie certyfikatu dla oferowanych komputerów i 
monitora;
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis oferowanych komputerów będzie 
realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego 
producenta.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 13 czerwca 2017 r. i w związku 
z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:

-zapis Specyfikacji Rozdział X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT nkt 12 
otrzymuje brzmienie: Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.13.2017 OFERTA -  
„Dostawa 70 zestawów z komputerami stacjonarnymi i 67 zestawów z komputerami 
przenośnymi, NIE OTWIERAĆ PRZED 13.06.2017 r. GODZ. 10:30.”.

- zapis Specyfikacji Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 
I OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 
02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 10:00.

- zapis Specyfikacji Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 
I OTWARCIA OFERT pkt 6 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 
13.06.2017 r. o godz. 10:30 w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. 
Grójeckiej 186, pok. 0.02.
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