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Warszawa, 2018-10-17 

WZP.270.176.2018  

2018-17598 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa przełączników sieciowych dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 

znak sprawy: WZP.270.176.2018 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy 

w odniesieniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 

pytania i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: 

Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 25 

„Wyposażenie dodatkowe: cztery moduły światłowodowe SFP+ 10Gb/s przystosowane do 

współpracy ze światłowodami multimodowymi typu OM3 na dystansie do przynajmniej 300 metrów. 

Moduły muszą być kompatybilne z normą IEEE 802.3ae lub równoważne.” 

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczyć 4 moduły światłowodowe do każdego z przełączników, 

w sumie 16 sztuk? Czy też Zamawiający wymaga aby dostarczyć w sumie 4 sztuki modułów 

światłowodowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby dostarczyć cztery moduły światłowodowe łącznie SFP+ 10Gb/s 

przystosowane do współpracy ze światłowodami multimodowymi typu OM3 na dystansie do 

przynajmniej 300 metrów. Moduły muszą być kompatybilne z normą IEEE 802.3ae lub równoważne. 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie, Zamawiający dokonał zmiany treści Ogłoszenia 

o zamówieniu na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z art. 11c ustawy Pzp i ww. zmianę zamieścił 

w dniu 2018-10-17 na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl (numer postępowania: 

WZP.270.176.2018). 

 

Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści SIWZ oraz 

w wyniku udzielonej odpowiedzi, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 

dokonuje następujących zmian: 

1. Rozdział X pkt 13 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

http://www.csioz.gov.pl/
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Dotychczasowy zapis: 

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w 

następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Dostawę przełączników sieciowych dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak 

sprawy: WZP.270.176.2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2018-10-19 o godz. 11:30 

Otrzymuje brzmienie: 

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w 

następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Dostawę przełączników sieciowych dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak 

sprawy: WZP.270.176.2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2018-10-22 o godz. 11:30 

 

2. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1 (Kancelaria) – pok. nr 127, do dnia 2018-10-19, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1 (Kancelaria) – pok. nr 127, do dnia 2018-10-22, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ. 

 

wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Wiktor Rynowiecki 
Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych 

Systemów Ochrony Zdrowia 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 

umocowanej) 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 

http://www.csioz.gov.pl/

