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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Zakup serwera IBM Power bądź równoważnego wraz z usiugą serwisu
gwarancyjnego oraz serwis SWMA dla serwera 9117-MMC—SN 6572 FAE”
Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 25.10.2017 r. 7 wplynęło zapytanie o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. I ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1
Zamawiający w Załączniku nr I A do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia tabela nr I
Minimalna konfiguracja referencyjnego serwera bazodanowego na stronie drugiej tabeli wymaga
dostarczenia miedzy innymi 16 szt. dysków ESOP 775GB SFF-3 SSD for IBM i. Wymienione przez
Zamawiającego dyski zostały przez producenta wycofane ze sprzedaży i w ich miejsce producent oferuje
dyski ES8R 775GB SFF-3 SSD 4k for IBM i.
Czy zaoferowanie w/w dysków ES8R 775GB SFF-3 SSD 4k for IBM i spełni wymagania Zamawiającego
określone w tabeli nr I Załącznika nr IA do Specyfikacji?
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający w załączniku nr 1 A do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia tabela nr 1
określił tylko minimalną konfigurację referencyjnego serwera bazodanowego. Jeżeli zaoferowane
elementy spełniają wszystkie wymagania wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie dysków ES8R 775GB SFF-3 SSD 4k for IBM i.

Ponadto Zamawiający informuje iż w dniu 6.09.20 17 r. udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
W odpowiedzi na pytanie nr 5 Zamawiający poinformował iż dokonał modyfikacji zapisów
w załączniku nr 2A do SIWZ w par. 3 pkt. 5:. Zapis w Załączniku nr 2 A do SIWZ Zakres A „UMOWA”
paragraf 3 pkt. 5 otrzymał brzmienie: Usunięcia awarii sprzętu w okresie serwisu gwarancyjnego na
sprzęt (I-IWMA) powinno nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00) po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.
Zamawiający dokonuje sprostowania w zamieszczonym w dniu 6.09.2017 r. dokumencie „SIWZ
ujednolicona wersja”, zapis w Załączniku nr 2 A do SIWZ Zakres A „UMOWA” paragraf 3 pkt. 5
otrzymuje brzmienie jak powyżej. (zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na zapytania).
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