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Warszawa, 2019-05-06

WZP.270.93.2019
2019-09205

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na Dostawę routera oraz przełącznika sieciowego dla Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A nr sprawy:
WZP.270.93.2019.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców
w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego Zamawiający, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych (np.: tylko router lub tylko
przełącznik sieciowy)

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych tym samym pozostawia treść
zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie nr 2:
W OPZ w punkt 3. 3)  brzmi: termin realizacji zamówienia: od 5 do 15 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy

Ponieważ szacunkowy termin dostawy fabrycznie nowych urządzeń wynosi ok. 4-6 tygodni,
zwracamy się z prośbą o uwzględnienie  informacji w przedmiotowym zapytaniu

Odpowiedź 2:
Zamawiający podtrzymuje treść zapisu dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3:
W OPZ w punkcie Gwarancja zamawiający określił że urządzenia muszą być objęte serwisem w
ramach gwarancji do 15 grudnia 2020 roku. Ponieważ jest to niestandardowy okres gwarancyjny
(standard
to 12, 24, 36 etc. miesięcy), prosimy o uszczegółowienie jaką datę startu serwisu mamy przyjąć
do kalkulacji?

Odpowiedź 3:

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu dotyczącego udzielonej gwarancji.
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Pytanie nr 4:
W OPZ w punkcie Gwarancja 2) zamawiający określił: 2)  wymiany Urządzenia na nowe, wolne
od wad.
Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem nowe, wolne od wad, szczególnie
że jednocześnie dopuszcza dostawę w ramach projektu urządzeń refurbished (urządzeń z założenia
nie nowych fabrycznie)

Odpowiedź 4:
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia nowego lub odnowionego posiadającego certyfikat
producenta. Przywołany punkt gwarancji będzie dotyczył sytuacji, w której Wykonawca przekroczy
czas naprawy w ramach udzielonej gwarancji lub nie będzie dysponował urządzeniem zastępczym nie
gorszym od naprawianego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść Zapytania ofertowe w zakresie:

Opisu przedmiotu zamówienia którego zmodyfikowaną treść przedstawia w załączniku nr 1 do1.
niniejszych wyjaśnień ( Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 06.05.2019 r.”).

Wzoru umowy w § 2 ust. 1, § 2 ust. 6 pkt 2), § 4 ust. 2, § 4 ust. 6 pkt 2), § 4 ust. 9, § 4 ust. 102.
oraz § 4 ust. 11 którego zmodyfikowaną treść przedstawia w załączniku nr 3 do niniejszych
wyjaśnień (Wzór umowy po zmianach z dnia 06.05.2019 r.).

Pytanie nr 5:
Bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 08.05 lub 09.05 ze względu na długi
weekend majowy. Większość producentów ma wtedy wolne co uniemożliwia wygenerowanie oferty i
tym samym złożenie jej do Zamawiającego.

Odpowiedź 5:
Zamawiający zmienił termin składania ofert wyjaśnieniami z dnia 30.04.2019 r.

Pytanie nr 6:
Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika który jest wyposażony w dwa zasilacze. Czy
zamawiający zaakceptuje przełącznik, który na etapie dostarczenia posiada jeden zasilacz, lecz
z możliwością rozbudowy o zasilacz redundantny ?

Odpowiedź 6:
Zamawiający  wymaga dostarczenia switcha z dwoma zasilaczami, Zamawiający dopuszcza dostawę
rozwiązania z drugim zasilaczem w oddzielnej obudowie.

Pytanie nr 7:
Zamawiający wymaga wyposażenia przełącznika w dwa moduły SFP+. Proszę o sprecyzowanie
parametrów technicznych dla wymaganych modułów SFP+.

Odpowiedź 7:
Zamawiający oczekuje wyposażenia switcha w dwa moduły SFP+, wyposażone w złącza LC Duplex,
umożliwiające transmisję na odległość do 300m, światłowodem wielomodowym, z przepustowością
do 10 Gbps, zgodną ze standardem IEEE 802.3ae 10GBase-SR/SW.



Pytanie nr 8:
Zamawiający wymaga wyposażenia przełącznika w dwa moduły SFP+. Czy Zamawiający
dopuści  moduły SFP+  innego producenta niż producent przełącznika, lecz kompatybilne z oferowanym
urządzeniem, podobnie jak Zamawiający dopuścił dla routera w punkcie II.43.2 wymagań
technicznych?

Odpowiedź 8:
Zamawiający dopuszcza moduły innych producentów, kompatybilne z oferowanym urządzeniem.
Pytanie nr 9:

W punkcie Minimalne wymagania techniczne:  II. 43.1 Zamawiający pisze:

Wyposażenie dodatkowe: 1) dwa moduły światłowodowe 1Gb/s przystosowane do współpracy
ze światłowodami jedno modowymi (SM) na dystansie 10 km

Rozumiemy, iż moduły te będą wykorzystane do po łączenia routera do kolejnych urządzeń w sieci.
Aby poprawnie komunikować się z sąsiednimi urządzeniami, parametry techniczne wkładek mają być
dostosowane do parametrów wkładek/interfejsów z którymi będą się komunikować. W celu
dokładnego dobrania wkładek, prosimy o określenie dokładnych parametrów technicznych wkładek,
między innymi o podanie wymaganej długości fali nadawanego i odbieranego sygnału oraz ilości
wykorzystywanych włókien.

Odpowiedź 9:
Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej pary (jednego zestawu) modułów optycznych typu BIDI do
transmisji sygnału jednym włóknem światłowodowym.

Informacja o zmianie treści umowy oraz wzoru formularza ofertowego.

Zamawiający informuje, że:
zmienia treść § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 6 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z treścią
załącznika nr 3 do niniejszych wyjaśnień (Wzór umowy po zmianach – Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego).
zmienia treść pkt 2 wzoru oferty, który przyjmuje brzmienie:
2. Cena Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
brutto: …………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………), wraz z podatkiem
VAT w tym cena za poszczególny asortyment, wskazany w OPZ:

lp. Nazwa Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

/zł/

Wartość
brutto /zł/

(kol. 3 * kol. 4)

Nazwa,
model,
numer

urządzenia**

1 2 3 4 5 6
Przedmiot zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

1
Router wraz z modułami
oraz wyposażeniem
dodatkowym

1 kpl zł zł
…………**

2 Przełącznik sieciowy
wraz z modułami oraz

1 kpl zł zł
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………….**



wyposażeniem
dodatkowym

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa
 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

4

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględnił zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia,
wzoru oferty oraz wzoru umowy których zmodyfikowaną, jednolitą treść zamieścił odpowiednio
w załączniku nr 1 pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 06.05.2019 r.”,
załączniku nr 2 pod nazwą Wzór oferty po zmianach z dnia 06.05.2019 r.”  oraz w załączniku nr 3 pod
nazwą  Wzór umowy po zmianach z dnia 06.05.2019 r.”

Załączniki:
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 06.05.2019 r.
Załącznik nr 2 - Wzór oferty po zmianach z dnia 06.05.2019 r.
Załącznik nr 3- Wzór umowy po zmianach z dnia 06.05.2019 r.

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Bartłomiej Wnuk

Sporządził: Krajewska Edyta


