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Warszawa, 29 listopada 2017 r.

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

CISCO,,

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęly 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 Rozdział 6 pkt. I Prosimy o wyjaśnienie czy w odniesieniu zdania w tym pkt. 1
„W odniesieniu do części IV jednolitego dokumentu: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca powinien
wypełnić tylko sekcję A w części IV: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów
kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.” Zamawiający
wymaga jedynie zaznaczenia w JEDZ sekcji ct ( alfa) w części IV i Wykonawca nie musi
wypełniać żadnej z pozostalych części sekcji IV?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do części IV jednolitego dokumentu: Kryteria
kwał~fikacji, Wykonawca powinien wypełnić tylko sekcję A w części IV: Ogólne oświadczenie
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostalych sekcji
w części IV.

Pytanie 2
Dotyczy: SIWZ Rozdział 15.3 Kryterium III. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca wraz z
ofertą ma złożyć wykaz osób wraz z nazwiskami i numerami certyfikatów zgodnie z wymogiem
wskazanym w rozdziale 15.3? Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ
dokumenty w tym wykaz osób ma być złożony dopiero na wezwanie ( 26 ust. 1 ustawy Pzp).
Dodatkowo, zgodnie z rozdziałem 12 zawartość oferty, Zamawiający na etapie składania ofert nie
wymaga wykazu osób.
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Odpowiedź
Wykaz osób, o którym mowa w rozdziale 6 ustęp 3 zobowiązany będzie złożyć tylko
wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wykaz ten ma potwierdzić spełnianie
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
Innym rodzajem dokumentu jest wykaz osób żądany do oceny ofert (patrz: rozdział 15.3 SIWZ),
który wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Załączony wykaz osób służyć będzie
ocenie czy (lub w jakim stopniu) wykonawca spełnia kryterium: kwalifikacje zawodowe osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia.
W rozdziale 12 SIWZ: Opis sposobu przygotowania oferty, Zamawiający wymienił dokumenty,
które w szczególności powinna zawierać oferta.

Pytanie 3
Dotyczy: SIWZ Rozdział 5 (dysponowanie zasobami - inżynierami) W związku z tym, iż
Zamawiający określił w SIWZ wymaganie odnośnie posiadanych certyfikaty producenta dla
każdej z wymienionych specjalizacji m.in: SAN i Voice i ze względu iż obecnie producent
inaczej określa wskazane certyfikaty w zakresie SAN jako Data Center a Voice jako
Collaboration prosimy o potwierdzenie i dopuszczenie iż w zakresie certyfikatów dla SAN
Zamawiający dopuszcza certyfikat CCNP Data Center oraz CCIE Data Center a w zakresie Voice
certyfikat CCIE Collaboration?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza certyfikaty Data Center w zakresie specjalizacji SAN, oraz Collaboration
w zakresie Voice — dotyczy to także pkt. 15.3 SIWZ.

Pytanie 4
Dotyczy: SIWZ Rozdział 5 (dysponowanie zasobami - inżynierami). W związku z tym, iż
Zamawiający określił w SIWZ wymaganie odnośnie posiadanych certyfikaty producenta dla
każdej z wymienionych specjalizacji m.in: Security dla poziomu Professional prosimy o
potwierdzenie iż w zakresie certyfikatów dla Security poziom Professional Zamawiający
dopuszcza certyfikat ekspercki CCIE Security?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza certyfikat ekspercki jako spełniający wymóg określony dla poziomu
Professional, jednak nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku spełnienia wymogu w zakresie
zapewnienia przynajmniej jednego inżyniera na poziomie Expert dla przynajmniej dwóch
z czterech wymienionych specjalizacji.

Pytanie 5
Dotyczy: Załącznik nr ~ w zakładce „OPROGRAMOWANIE LICENCJE” w pozycjach:

4041 R-PC11.6-PRSW-K9= 1
CON-ECMU

4042 RPCKW116 1
L-PC 1 1-PR-LIC-

4043 UPG= 3000
CON-ECMU

4044 LPC11PRL 3000



Zamawiający wyspecyfikował licencje aktualizacyjne wraz z wymaganym serwisem. Prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający posiada licencje podstawowe i wymaga tylko dostarczenia
licencji aktualizacyjnych do licencji podstawowych wraz z wyspecyfikowanym serwisem na
okres 24 miesięcy

Odpowiedź
Zamawiający posiada licencje podstawowe i wymaga tylko ich aktualizacji wraz
z wyspecyfikowanym serwisem na okres 24 miesięcy.

Pytanie 6
Dotyczy: W załączniku nr 4 w zakładce „OPROGRAMOWANIE LICENCJE” w pozycjach
4045 ACS_5.2.6 1
4046 ACS5.2.6 1

Wyżej wyspecyfikowane licencje nie są już wspierane przez producenta. Prosimy o informację
czy oferent powinien uwzględnić w ofercie licencje migracyjne do najnowszej wersji wraz z
wymaganym serwisem?

Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga dla pozycji 4045 i 4046 licencji migracyjnych.

Pytanie 7
Dotyczy Załącznika nr 4.
Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli w kolumnie „Data końca wsparcia producenta” należy
podać opublikowaną przez producenta datę do której dany produkt jest przez niego wspierany.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w kolumnie „Data końca wsparcia producenta” należy podać
opublikowaną przez producenta datę, do której dany produkt jest przez niego wspierany.

Pytanie 8
Dotyczy Załącznika nr 4.
Prosimy o potwierdzenie interpretacji kolumny „Okres serwisu” w zakładce URZĄDZENIA.
Czy wartość w tej kolumnie oznacza okres od podpisania protokołu odbioru zgodnie z par 3 ust. I
Załącznika nr 2 do Specyfikacji.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że wartość w kolumnie „Okres serwisu” w zakładce URZĄDZENIA,
oznacza okres od podpisania protokołu odbioru zgodnie z par 3 ust. I Załącznika nr 2 do
Specyfikacji.



Pytanie 9
Dotyczy Załącznika nr 4.
Prosimy o informację czy Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny „Okres
serwisu” w zakładce „OPROGRAMOWANIE LICENCJE”. Jeżeli tak to jakie informację należy
tam umieścić.

Odpowiedź
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny. W kolumnie należy umieścić liczbę
pełnych miesięcy. W przypadku produktów dla których dotychczasowy kontrakt nie wybiega
poza datę 06.01.2018, a producent nie ogłosił końca wsparcia przed 06.01 .2020 będzie to 24
miesiące. W przypadku pozostałych urządzeń, w kolumnie „Okres serwisu” w zakładce
„OPROGRAMOWANIE LICENCJE należy wpisać liczbę miesięcy pozostająca do zakończenia
umowy, zgodnie z ~ 3 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 10
Dotyczy Załącznika nr 4.
W specyfikacji przedstawionej w zakładce „URZĄDZENIA” znajdują się numery seryjne, które
bądź to nie identyfikują się w bazie producenta bądź zostały wymienione na inne. Prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający dokona aktualizacji w takich przypadkach niezwłocznie Po
podpisaniu umowy.

Odpowiedź
Zamawiający dokona aktualizacji numerów seryjnych niezwłocznie Po podpisaniu umowy.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, że dla pozycji dla których zakończy się wsparcie producenta w okresie
realizacji umowy, Zamawiający wymaga wykupienia odpowiedniego wsparcia do ostatniej
możliwej daty co będzie weryfikowane przy podpisaniu protokołu zgodnie z par. 3 ust. 1
Załącznika nr 2 do Specyfikacji.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że dla pozycji dla których zakończy się wsparcie producenta
w okresie realizacji umowy, wymaga wykupienia odpowiedniego wsparcia do ostatniej możliwej
daty co będzie weryfikowane przy podpisaniu protokoły zgodnie z par. 3 ust. I Załącznika nr 2 do
Specyfikacji.

Pytanie 12
Prosimy o informację czy na dokumencie producenta będzie wymagane przedstawienie daty, do
której zostały wykupione pakiety serwisowe i czy data ta ma obejmować cały okres świadczenia
umowy tzn. czy Zmawiający jest zobligowany do wykupienia pakietów serwisowych na cały
okres świadczenia usługi (z uwzględnieniem Uwag z Załącznika nr 4) przed podpisaniem
protokołu odbioru, o którym mowa w par. 3 ust. I Załącznika nr 2 do Specyfikacji

Odpowiedź
Zamawiający wymaga potwierdzenia wykupienia pakietów serwisowych / pakietów aktualizacji
sygnatur, wraz z podaniem daty do której zostały wykupione. Jeśli Wykonawca nie wykupi
pakietu do końca okresu świadczenia usługi, Zamawiający będzie wymagał ponownego
potwierdzenia przed upływem pierwotnie podanej daty.



Pytanie 13
Prosimy o informację czy wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w par. 3 ust. 1 Załącznika nr 2
do Specyfikacji, Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia wykupienia pakietów aktualizacji
sygnatur na cały okres świadczenia usługi.

Odpowiedź
Zamawiający wymaga potwierdzenia wykupienia pakietów serwisowych I pakietów aktualizacji
sygnatur, wraz z podaniem daty do której zostały wykupione. Jeśli Wykonawca nie wykupi
pakietu do końca okresu świadczenia usługi, Zamawiający będzie wymagał ponownego
potwierdzenia przed upływem pierwotnie podanej daty.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
D ś~ota Brymas


