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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Uslugę serwisu dla rozwiązań

CISCO,,.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wplynęły zapytania o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Dotyczy SIWZ pkt. 5.1
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem inżynierów posiadających
certyfikaty z danej specjalizacji: Routing and Switching, SAN, Voice. W nomenklaturze
Producenta Cisco Systems nie występują specjalizacje takie jak Voice i SAN, a zamiast nich
producent definiuje Collaboration oraz Data Center.
Czy wymóg dysponowania przez Wykonawcę inżynierami z certyfikatami producenta
w specjalizacjach:
1/ SAN - rozumieć należy jako - Data Center
2/ Voice - rozumieć należy jako - Collaboration
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który posiada zespół inżynierów
posiadających specjalizacje: Routing and Switching, Data Center, Security, Colaboration?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który posiada zespół inżynierów
posiadających specjalizacje: Routing and Switching, Data Center, Security, Colaboration (patrz
również: odpowiedzi na zapytania umieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 30.11.2017 r.)

Pytanie 2
Zamawiający w Opisie przedmiotów Zamówienia w punkcie I Definiuje Wsparcie techniczne
gdzie znajduje się interpretacja zakresu działania, w której skład wchodzi „poprawa błędów
w istniejącym oprogramowaniu” Wykonawca w tym przypadku nie jest właścicielem kodu
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źródłowego oprogramowania i nie ma możliwości ani prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w
strukturze, może to uczynić jedynie Producent Cisco Systems. Proszę o modyfikację tej definicji i
wykreślenie „poprawa błędów w istniejącym oprogramowaniu”
Odpowiedź
Zgodnie z paragrafem I ust. 2 załącznika nr 2, świadczenie usług nie może naruszać praw osób
trzecich w tym Cisco Systems. Zgodnie z treścią punktu II Opisu Przedmiotu Zamówienia
dokładnie określna zakres wsparcia dla oprogramowania jako „eskalację przez Wykonawcę
zgłoszeń do producenta oraz aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji w ramach
posiadanej licencji”.
Pytanie 3
Dotyczy Punkt IV. Zasady świadczenia wsparcia technicznego podpunkt 15:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian numerów seryjnych wymienionych
w załączniku nr 4 w ramach obsługi zgłoszeń serwisowych oraz zmian organizacyjnych
w okresie eksploatacji. Proszę o doprecyzowanie zakresu zmian numerów seryjnych przez
Zamawiającego. Wykupione serwisy rejestrowane są w oparciu o dany numer seryjny urządzenia.
Zamawiający zmieniając na własną rękę bez konsultacji z Wykonawcą
i Producentem może spowodować błędy w pokryciu serwisowym danych urządzeń.
Prosimy o modyfikacje przedmiotowego podpunktu 15 lub wykreślenie zwrotu „numerów
seryjnych” z tego podpunktu.
Odpowiedź
Zamawiający nie będzie zmieniał na własną rękę bez konsultacji z Wykonawcą
i Producentem numerów seryjnych urządzeń. Sytuacja opisana w Punkcie IV. Zasady świadczenia

wsparcia technicznego podpunkt 15, dotyczy okresu przed podpisaniem umowy, a w
szczególności błędów pisarskich w numerach seryjnych lub wymiany serwisowej urządzenia.
Pytanie 4
Pozycje 4041, 4043 posiadają wskazane kody serwisowe producenckie 4042,4044.
Czy Zamawiający wymaga dla nich wykupienia serwisu producenckiego czy też serwisu
partnerskiego?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dla nich wykupienia serwisu partnerskiego.

Pytanie 5
Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oświadczenia producenta o wykupieniu
wsparcia serwisowego?
Odpowiedź
Zgodnie z ~ 3 ust. I umowy (załącznika nr 2 do SIWZ) warunkiem podpisania protokołu jest
przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu producenta, poświadczającego wykupienie
odpowiednich pakietów serwisowych, dla urządzeń wspieranych przez producenta. Dokument ten
należy przedstawić przed podpisaniem umowy.

Pytanie 6

Prosimy o podanie numerów identyfikacyjnych dla pozycji 3613,3614 (instance number).
Odpowiedź
Zamawiający podaje numery identyfikacyjne dla pozycji 3613,3614 (instance number):
FTT194002ZE, FTT2O2 101 3C.
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