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Lublin, dnia 27.11.2015 r.

Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbudowę serwera zapasowego opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.11.2015 r. pod numerem 310984-2015.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr1:
Dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6: pkt I.1 Zamawiający posiada obecnie
następujące środowisko serwera zapasowego IBM i ppkt 4 152 x Activation of 1 GB DDR3 POWER7
Memory (typu 8212) oraz pkt I.2 Konfiguracja docelowa po rozbudowie środowiska serwera zapasowego
IBM i ppkt 4. 156 x Activation of 1 GB DDR3 POWER7 Memory (typu 8212) i ppkt 5. 1 x Activation of 100
GB DDR3 POWER7 Memory (typu 8213).
Zamawiający wyspecyfikował ze posiada 152 szt Activation of 1 GB DDR3 POWER7 …… (typu 8212) i
docelowo wymaga 156 szt tej samej pamięci (typu 8212) oraz 1 szt Activation of 100 GB DDR3 POWER7
Memory (typu 8213) co sumarycznie stanowi aktywacje 256GB pamięci operacyjnej dla docelowej
konfiguracji.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści i zaakceptuje docelową konfiguracje aktywacji pamięci o
sumarycznej wartości 256 GB w następującej konfiguracji:
56 x Activation of 1 GB DDR3 POWER7 Memory (typu 8212)
2 x Activation of 100 GB DDR3 POWER7 Memory (typu 8213)
Odpowiedź: Tak, jest to rozwiązanie równoważne.
Pytanie nr2:
Dotyczy warunków gwarancji opisanych w Załączniku nr 5 Warunki usług gwarancyjnych oraz Załączniku nr
6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w Załączniku nr 6 pkt I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikował na str 13 ze
dostarczone komponenty zostaną objęte 12 miesięczną gwarancją producenta natomiast w Załączniku nr 5
Zamawiający rozszerzył zakres gwarancji miedzy innymi o gwarantowany czas naprawy o wartości 24 godzin
od momentu zgłoszenia.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i określenie czy Zamawiający wymaga
aby dostarczone komponenty były objęte standardowa gwarancją producenta jaka jest oferowana dla nowych
elementów czy też ma to być rozszerzony serwis z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny od momentu
zgłoszenia.

Odpowiedź: :
Zamawiający wymaga aby dostarczone komponenty były objęte standardowa gwarancją producenta.

W związku z czasem niezbędnym na uwzględnienie wyjaśnień w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert, do dnia 04.12.2015 r..
Zmianie ulegnie również treść następujących rozdziałów SIWZ:
Rozdział 11 otrzymuje brzmienie:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty winny wpłynąć do siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Szkolna 16,
20-124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 04.12.2015 r. do godziny 14.00. Decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 205, w dniu
04.12.2015 r. o godzinie 14.15.
Rozdział 10 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
4) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej: Lubelski Oddział Wojewódzki
NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin oraz posiadającej następujące oznaczenie „ Oferta na rozbudowę
serwera zapasowego”, nie otwierać przed 04.12.2015 r. godz. 14.15”.
Kopertę należy opieczętować pieczęcią firmową lub umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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