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Warszawa, 2016-08-30 

WZP.221.100.2016 

2016-09968 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa pamięci RAM dla serwerów będących w posiadaniu Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia znak sprawy:WZP.221.100.2016 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1020), Zamawiający, przekazuje poniżej treść pytań 

wraz z wyjaśnieniami nr 1 i zmianą nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej 

„SIWZ”): 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ 

Pytanie 1:  

Czy zamawiający dopuszcza pamięci dedykowane innego producenta, niż producenta serwerów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie pamięci dedykowanych innego producenta niż producent serwerów. 

W przypadku dostarczenia ww. pamięci, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu 

potwierdzającego, iż użycie dostarczonych pamięci nie spowoduje utraty gwarancji na sprzęt (serwery) 

Zamawiającego. 

 

Pytanie2: 

W celu zapewnienia kompatybilności wpisaliście Państwo modele serwerów z którymi mają współpracować 

pamięci. W przypadku obydwu typów pamięci prosiłbym o podanie czy oczekujecie Państwo zwykłych 

pamięci czy też tzw. low voltage (o napięciu 1,35V). Według naszej wiedzy w podanych przez Państwa 

modelach serwerów stosowane są obydwa rodzaje modułów pamięci. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania oczekuje dostarczenia pamięci typu standard.  

 

Pytanie 3: 

W nawiązaniu do postępowania na dostawę pamięci RAM dla serwerów będących w posiadaniu Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuję, że do serwerów DL380p Gen8 kompatybilne są karty: 

672631-B21 HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit, 

natomiast do DL380 Gen7 kompatybilne są te: 627812-B21 HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 

(DDR3-1333) Registered CAS-9 LP Memory Kit. 

Ponadto informujemy, że nie ma  serwera DL380p Gen7. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację co jest przedmiotem dostawy i w jakiej ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w OPZ nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowy model serwera to DL380 

Gen7.  

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SIWZ w poniższym zakresie: 

 HP DL380 G7 z procesorem Intel Xeon CPU X5675 part numer „583914-B21”:  

Ilości kości pamięci ram: 96 

 HP DL380p G8 z procesorem Intel Xeon CPU E5-2640 6C 15M 95W part numer „653200-B21”  

Ilość kości pamięci ram: 8 

Tekst jednolity dokumentu znajduje się w załączeniu. 

 

Pytanie 4: 

Zgodnie ze szczegółową dokumentacją techniczną producenta serwery HP Generacji 7 oraz HP Generacji 8 

mają różne modele pamięci a tym samym nie ma możliwości zaoferowania jednego modelu pamięci 

spełniającego zapis „pamięci RAM muszą się znajdować na liście elementów kompatybilnych producenta 

oferowanych urządzeń”. Poza tym w serwerach HP 380p Gen8 występują różne rodzaje pamięci w 

zależności od modelu procesora, w przypadku serwerów wyposażonych w procesory E5-2600 występują 

inne modele pamięci niż w przypadku serwerów wyposażonych w procesory E5-2600 v2. W celu 

prawidłowego doboru pamięci proszę o dokładne doprecyzowanie modeli serwerów wraz z podaniem Part 

Numberów i procesorów w jakie są wyposażone oraz ilości pamięci na dany serwer. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie 3. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o podanie numeru Service Tag serwera DELL PowerEdge R210 II, ten numer jest niezbędny w celu 

prawidłowego dobrania pamięci RAM. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SIWZ w poniższym zakresie.  

Service Tag dla serwera Dell PowerEdge R210 II:  3XRPS12 

Tekst jednolity dokumentu znajduje się w załączeniu. 

 

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

1. Rozdział X pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 

 

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

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

Oferta w postępowania na: Dostawę pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

znak sprawy: WZP.221.100.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-02 o godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta w postępowaniu na: Dostawę pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

znak sprawy: WZP.221.100.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-02 o godz. 10:30 

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.” 

 

2. Rozdział XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie – pok. 

127 do dnia 2016-09-02 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale X SIWZ.” 
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3. Rozdział XI pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro I, pok. 132 c, w dniu 2016-09-02 r., 

o godzinie 10:30.” 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia – tekst jednolity z dnia 2016-08-30. 

 
z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Piotr Szymański 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

 

 

 

Sporządził: Sadło Aleksandra 


