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Warszawa, 2017-08-25 

WZP.270.107.2017 
2017-11238 
 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

pn. Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy będących w posiadaniu Zamawiającego - Centrum 

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

sprawy: WZP.270.107.2017. 

WYJAŚNIENIA 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy w odniesieniu do 
Części I treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza treść pytania, udziela wyjaśnień i dokonuje 
modyfikacji. 
 
Pytanie:  
Pytanie dotyczące Części I: 

Zamawiający wymaga dostarczenia dysków do półki dyskowej Storwize v7000 o pojemności 2 TB, które 
posiadają prędkość obrotową 10 000 obr/min. Proszę o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka, ponieważ nie 
występują dyski Near Line SAS które posiadają prędkość obrotową 10 000 obr/min., dyski Near Line SAS 
posiadają prędkość obrotową 7 200 obr/min. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do Części I Zapytania ofertowego. Treść 
modyfikacji poniżej. 

ZMIANA 

 
1. W związku z powyższym, Załącznik nr 2 do części I Zapytania ofertowego Punkt IV lit c otrzymuje 

brzmienie: 

Lp. Parametr Minimalne wymagania 

1. Pojemność  2 TB 

2. Prędkość obrotowa  7 200 obr/min 

3. Interfejs  SAS 6G 

4. Technologia  Near Line SAS  

5. Kieszeń dyskowa  Typ: Hot-Swap 
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6. Format  3,5” 

7. Kompatybilność  Dysk musi być kompatybilny oraz zapewniać prawidłową 
i  bezproblemową pracę z półką dyskową IBM Storwize 
v7000 S/N: 78RF31B 

 

2. Punkt 11 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

 

„11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 cz. I i Załącznik nr 1 cz. II do Zapytania 

ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: w.paprocka@csioz.gov.pl; 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-08-30 do godziny12:00.  

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 6 znaków, 

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy w ciągu 30 minut (od godziny 12:00 

do godziny 12:30) po terminie składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2 Zapytania 

ofertowego na numer tel. 785 885 718. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany 

numer telefonu oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona 

zgodnie z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. Wykonawca może złożyć ofertę 

na cześć I i/ lub część II zamówienia, o których mowa w pkt. 2 Zapytania ofertowego. Oferta 

częściowa powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia w danej części 

zamówienia.” 

 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 
 

 

Sporządził: Banaś Tomasz 
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