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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:

1. Pytanie dot. Projektu umowy par.4
Prosimy o dopisanie pkt. 8 o następującej treści:
„8. Zamawiający zobowiązany jest posiadać kopię aktualnej konfiguracji urządzeń i udostępniać
ją w przypadku awarii urządzeń.”
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2. Pytanie dot. Projektu umowy par. 3 pkt 2
Prosimy o zmianę powyższego punktu na:
„2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. pkt. I, w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z góry za każdy rok usługi
wsparcia serwisowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 na rachunek bankowy Wykonawcy
nr „

Swoją prośbę Wykonawca uzasadnia koniecznością wykupienia w całości wsparcia Producenta.
Wykonawca oferując płatność miesięczną zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach
kredytowania Zamawiającego, co znacząco wpłynie na wartość złożonej oferty.
W związku z powyższym prosimy o zgodę na zmianę powyższego zapisu.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

3. Pytanie dot. Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 2.4
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zmianę zapisu na:
„2.4 Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni nowe wersje oprogramowania oraz
aktualizacje.”

Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli zaoferować wsparcie partnerskie, co pozwoli na
optymalizację kosztów I przedłożenie atrakcyjniejszej cenowo oferty.
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Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt. 2.4 OPZ na „Wykonawca na żądanie
Zamawiającego udostępni nowe wersje oprogramowania oraz aktualizacje”.

4. Pytanie Dotyczy: Punkt 2.1 Wsparcie serwisowe dla urządzeń F5 wymienionych w tabeli
poniżej — Zalącznik nr 1 do specyfikacji

Prosimy o podanie dokładnego oznaczenie producenta firmy F5 tzw. part number który
jednoznacznie zidentyfikuje rodzaj posiadanych urządzeń ? Jednocześnie informujemy, że jest to
niezbedne do przygotowania oferty.
Odpowiedź
Platforma sprzętowa wszystkich urządzeń to BIG-lP 6900S.

5. Pytanie Dotyczy: Punkt 2.1 Wsparcie serwisowe dla urządzeń F5 wymienionych w tabeli
poniżej — Załącznik nr 1 do specyfikacji

Prosimy o podanie daty zakończenia obecnych kontraktów serwisowych dla posiadanych
urządzeń firmy F5 ? Jednocześnie informujemy, że jest to niezbedne do przygotowania oferty.
Odpowiedź
Zdaniem Zamawiającego wszystkie niezbędne do przygotowania oferty informacje (np. numery
seryjne) znalazły się w SIWZ.
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 19 stycznia 2018 r. i w związku
z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:
- zapis Specyfikacji Rozdzial XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 11
otrzymuje brzmienie:
11. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy
oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.38.2017. OFERTA „Wsparcie serwisowe i
merytoryczne dla urządzeń F5 oraz Fortinet” NIE OTWIERAC PRZED 19.01.2018 r. GODZ. 10:30”.
- zapis Specyfikacji Rozdział XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt 1:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia
19.01.2018 r. do 2odz. 10:00.

- zapis Specyfikacji Rozdział XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0 02.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

(Xłorota rymas


