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Otwock,  dnia 27.07.2018r.  

ZP 2 - 2018 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa i wdrożenie- „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

 

Dotyczy: Załącznika 1A do SIWZ, 8.4. Podpisy kwalifikowane, 1) Skład podpisu kwalifikowanego: (…) b) 

Czytnik karty 

Pytanie 1. 

Podane przez Zamawiającego parametry czytnika kart sugeruje wybór konkretnego dostawcy na rynku 

polskim. Prosimy o dopuszczenie czytnika kart o poniższych parametrach: 

Wymiary 49.5 mm x 21 mm x 9.0 mm 

Zgodność 
ISO 7816, USB Full Speed, PC/SC, CCID, CE, FCC, RoHS, 

Microsoft® WHQL 

Interfejs USB 2.0 Full Speed 

Temperatura pracy 0-50 °C 

Obsługa kart inteligentnych  ISO 7816 Class A, B and C (5 V, 3 V, 1.8 V) 

Wspierany System Operacyjny  Windows®, Linux®, Mac OS®, Android™ 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza czytnik o powyższych parametrach. 

 

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1 03.07.2018 ZMIANA  

Serwery – wbudowane porty  

Pytanie nr 2. 

Zamawiający w sposób błędny definiuje parametry związane z wbudowanymi portami i uniemożliwia 

dostarczenie jakiegokolwiek rozwiązania, gdyż wskazany zapis jest niemożliwy do spełnienia: „min. 3 

porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego minimum 2 USB 3.0,”  

W opisie kolejnego serwera Zamawiający definiuje ten wymóg już w sposób poprawny żądając: „min. 2 

porty USB 3.0 z przodu, 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera oraz 1 port USB wewnątrz, 1 port VGA, min. 1 port 

RS232”.  

Zwracamy się z prośbą o prawidłowe i jednoznaczne określenie ilości wymaganych portów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane w pytaniu nr 71 z Informacji dla Wykonawców z dnia 

14.06.2018 r. 

   

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1 03.07.2018 ZMIANA  

Serwery - Pamięć RAM  

Pytanie nr 3.  

Zamawiający definiując parametry pamięci RAM dla drugiego serwera w sposób błędny dokonuje jej 

opisu jednocześnie żądając 16 GB pamięci RAM i spełnienia warunku obsługi „do 384B”.  

„16 GB DDR4 RDIMM 2400 MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów 

przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 384B pamięci RAM.”  

Ponadto Zamawiający nie wskazuje z jaką ilością pamięci należy dostarczyć serwery. Wskazuje jedynie 

wartość 16GB w przypadku drugiego serwera i ilość minimalną slotów na płycie głównej. Co dla 

wykonawcy może oznaczać, że należy dostarczyć serwer z 16 pamięciami o pojemności 16GB, czyli 

sumarycznie 256GB pamięci RAM.  

Zamawiający w innych pozycjach jak np. Dysk twardy definiuje w sposób przejrzysty, iż należy dostarczyć 

zainstalowane 2 dyski o konkretnej pojemności. Podobnie sytuacja wygląda w NAS Serwer Backupu, 
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gdzie Zmawiający w sposób przejrzysty wskazuje, że serwer ma mieć minimum 4GB pamięci z możliwości 

rozbudowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku pierwszego serwera (punkt nr 8.1 załącznik nr 1a) jasno 

wyspecyfikował, że serwer należy dostarczyć z 128 GB pamięci RAM, reszta parametrów w tym punkcie 

związana jest z możliwościami płyty głównej w kwestii rozbudowy tej pamięci. 

Natomiast w przypadku drugiego serwera (punkt nr 8.5 załącznik nr 1a) Zamawiający jasno określił 

wielkość dostarczanej pamięci na 16 GB DDR4 RDIMM 2400 MHz i jak w poprzednim przypadku 

pozostałe zapisy związane są z możliwościami płyty głównej w kwestii rozbudowy tej pamięci. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony, jeżeli płyta główna pozwoli 

obsługiwać pamięć powyżej 384 GB. 

Zamawiający informuje również, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska, bowiem zamiast „384B”, winno 

być „384 GB”. 

 

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1 03.07.2018 ZMIANA  

Serwery – Gniazda PCI  

Pytanie nr 4.  

Zamawiający wymaga dostarczenie serwera z „Min. 3 sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. X16” warunek 

ten jest możliwy do spełniania, ale tylko w przypadku instalacji w serwerze drugiego procesora.  

W przypadku dostarczenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego serwera z jednym procesorem 

przynajmniej jeden ze slotów PCIe będzie nieaktywny, a tym samym nie będzie spełniony warunek 

Zamawiającego. Powyższe wynika z zależności technologicznych między innymi wymaganego przez 

Zamawiającego procesora. Odpowiednie odnośniki znajdują się w szczegółowych specyfikacjach takich 

producentów jak: DELL, Fujitsu, HPE, Lenovo.  

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisu o ilości gniazd i modyfikację żądania ilości 

gniazd PCI do minimum 2, aby umożliwić złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu.   

Zwracamy się z prośbą o prawidłowe i jednoznaczne określenie wymagań w sposób pozwalający na 

złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymagając, aby dostarczany serwer posiadał „Min. 3 sloty PCIe 

Gen 3 o prędkości min. X16”. 
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Dotyczy produktu NAS SERWER BACKUP 

Pytanie nr 5. 

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał zasilacz zewnętrzny o mocy max. 300W. 

Wszystkie urządzenia tej klasy mają wewnętrzny zasilacz, dlatego wnosimy o dopuszczenie urządzenia 

wyposażonego w wewnętrzny zasilacz. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, dla urządzeń 

klasy NAS. Nie ma uzasadnienia stosowania urządzenia z zasilaczem i zapis ten należy traktować jako 

ograniczenie konkurencyjności, gdyż wszyscy wiodący producenci urządzeń NAS zwłaszcza 

obsługujących do 8 szt. dysków stosują zasilacze wbudowane. Jeśli Zamawiający nie dopuści urządzeń z 

wbudowanym zasilaczem wnosimy o przedstawienie przynajmniej dwóch urządzeń różnych 

producentów w pełni odpowiadających OPZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu NAS SERWER BACKUP wyposażonego w wewnętrzny 

zasilacz o mocy max 300 W. 

 

Dotyczy produktu Stacje robocze – 30 szt 

Pytanie nr 6. 

Zamawiający wymaga, aby: „Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) 

wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym 

wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę).” Wg wiedzy Wykonawcy produkty tego typu 

posiadają głośność 26 dB. Tym samym proszę o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania produktu 

którego głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB. 

Powyższa zmiana jest nieistotna w kontekście całego zamówienia, a umożliwi zaoferowanie urządzeń 

światowej klasy producentów komputerów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 67 Informacji dla Wykonawców z 

dnia 14.06.2018 r. potwierdzając, że dopuści urządzenie pracujące w trybie (IDLE) maksymalnie 26 db.  
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Dotyczy produktu Stacje robocze – 30 szt 

Pytanie nr 7. 

Zamawiający wymaga, aby: „Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może 

wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu).” Zamawiający wymaga 

dostarczenia systemu Windows 10 Pro 694-bit który nie spełnia niniejszego wymogu. Zgodnie z 

obecnymi zasadami licencjonowania firmy Microsoft system operacyjny Windows 10 wymaga 

każdorazowo przy instalacji aktywowania licencji systemowej za pośrednictwem minimum Internetu. 

Aktualne zapisy stoją w sprzeczności z warunkami licencyjnymi firmy Microsoft, tym samym brak jest 

możliwości zaoferowania Państwu systemu operacyjnego spełniającego warunki opisane w SIWZ. Mając 

powyższe na uwadze proszę o wykreślenie zapisów SIWZ:  „Oferowany dostarczony system jak i również 

przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i 

Internetu).” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, aby dostarczony system Windows 10 aktywował się za pomocą Internetu albo 

poprzez łączność telefoniczną. 

 

Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki  

Pytanie nr 8. 

Zamawiający wymaga: min. 3 porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego minimum 2 USB 3.0. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z 2 portami USB 2.0 z przodu obudowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 71 Informacji dla Wykonawców z 

dnia 14.06.2018 r. informując, iż dopuści takie rozwiązanie. 

 
Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki  

Pytanie nr 9.   

Zamawiający wymaga: Interfejsy sieciowe: Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-

T.  

Prosimy o dopuszczenie serwera z 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.  

Odpowiedź:   

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. Dodatkowe informacje w tym zakresie Zamawiający 

przedstawił w pytaniu nr 70 Informacji dla Wykonawców z dnia 14.06.2018 r. 
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Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki 

Pytanie nr 10. 

Zamawiający wymaga: Gniazda PCI Min. 3 sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16  

Prosimy o dopuszczenie serwera z 1 slotem PCIe Gen 3 o prędkości min. x16.  

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 69 Informacji dla Wykonawców z 

dnia 14.06.2018 r. informując, iż ze względu na konieczność późniejszej rozbudowy Zamawiający nie 

dopuści takiego rozwiązania. 

 
Dotyczy 8.5. NAS SERWER BACKUP  

Pytanie nr 11. 

Zamawiający wymaga: Zasilanie Zasilacz zewnętrzny max. 300W  

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nas z zasilaczem wbudowanym max. 300W.  

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje odpowiedź w pytaniu nr 4 Informacji dla Wykonawców z dnia 03.07.2018 r. na 

następującą: „Tak, Zamawiający dopuści urządzenie NAS z zasilaczem wbudowanym max. 300W.” 

 
Dotyczy 8.5. NAS SERWER BACKUP  

Pytanie nr 12. 

Zamawiający wymaga: min. 2 porty USB 3.0 z przodu  

Prosimy o dopuszczenie serwera z 2 portami USB 2.0 z przodu obudowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 74 Informacji dla Wykonawców z 

dnia 14.06.2018 r. informując, iż dopuści takie rozwiązanie. 

 
Dotyczy 8.5. NAS SERWER BACKUP  
Pytanie nr 13. 

Zamawiający wymaga: Gniazda PCI Min. dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16  

Min. dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x8  

Prosimy o dopuszczenie serwera z 1 slotem PCIe Gen 3 o prędkości min. x16.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 73 Informacji dla Wykonawców z 

dnia 14.06.2018 r. informując, iż ze względu na konieczność późniejszej rozbudowy Zamawiający nie 

dopuści takiego rozwiązania. 

 

Dotyczy: Serwer 1 szt – strona 68  

Pytanie nr 14. 

Zamawiający wymaga następującego układu portów PCI-EX – min. dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. 

x16 oraz min. dwa sloty PCIe Gen. 3 o prędkości min. x8.  

W związku z faktem, że przy konfiguracji z jednym procesorem nie ma technicznej możliwości uzyskania 

fizycznie takiej ilości gniazd wnosimy o określenie minimalnej ilości slotów PCI-EX w ilości 2 szt w tym 

jeden port PCIe x 16 oraz jeden port PCIe x8 z możliwością rozbudowy o kolejny slot w przypadku 

zainstalowania drugiego procesora. Zamawiający musi wziąć pod uwagę ograniczenia w postaci gęstości 

upakowania w obudowie 1U, wyposażenia dodatkowego serwera oraz faktu ograniczenia ilości 

obsługiwanych linii PCIE przez pojedynczy procesor oraz komponentów które z definicji część tych linii 

będą wykorzystywać (kontroler RAID, moduł zintegrowanych w serwerze kart sieciowych) 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 73 Informacji dla Wykonawców z 

dnia 14.06.2018 r. informując, iż ze względu na konieczność późniejszej rozbudowy Zamawiający nie 

dopuści takiego rozwiązania. 

 

Dotyczy: Rozdziału V, Warunki udziału w postępowaniu, Zadanie nr 1, ppkt. 1.2.2.2. Wykonawca skieruje 

do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem do SIWZ): 

Pytanie nr 15. 

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu Microsoft Certified Solution Associate z zakresu MS Windows 

2008/2012/2016 łącznie, czy Zamawiający zaakceptuje legitymowanie się jednym z podanych – 2008 lub 

2012 lub 2016? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę systemu Zamawiającego oraz wykorzystywane 

oprogramowanie (Szpital obecnie posiada serwer Windows 2008 R1, który spełnia rolę jedynego 

kontrolera domeny szpitala; na bazie Microsoft Windows 2012 obecnie uruchomiona jest e-rejestracja, 

którą wykonawca będzie zobowiązany przenieść na system) Wykonawca musi legitymować się 
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certyfikatami minimum Microsoft Certified Solution Associate z zakresu: MS Windows 2008 oraz MS 

Windows 2012 oraz  MS Windows 2016, czyli 3 osobnymi certyfikatami do trzech różnych wersji systemu 

Windows. 

 

Dotyczy: Rozdziału V, Warunki udziału w postępowaniu, Zadanie nr 1, ppkt. 1.2.2.2. Wykonawca skieruje 

do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem do SIWZ): 

Pytanie nr 16. 

Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikat Microsoft Solution Expert: Server Infrastructure, Cloud Platform 

and Infrastructure? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego certyfikatu i podtrzymuje dotychczasowe wymagania SIWZ. 
 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami 

treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  

Ofertę dla zadania 1 lub zadania 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 

Otwock do dnia 2 sierpnia 2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale XI oferta Zadanie 1; p. 10 i Zadanie 2; p. 10 SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, dla zadania 1 lub 

zadania 2 o godzinie 11:30 dnia 2 sierpnia 2018 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ 

na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

 

 
         Dyrektor  

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego  
   MSWiA w Otwocku  

          /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 


