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Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na modernizację serwerowni wraz
z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.; (nr sprawy: WSZ-EP-54/2018 ).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ, OPZ
1. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące sprzętu i jego pochodzenia z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek polski nie dotyczy komponentów rozbudowywanej przez
Zamawiającego infrastruktury. Niektórych komponentów nie można już nabyć w takim kanale
ponieważ zostały wycofane z produkcji i sprzedaży. Mogą zostać dostarczone, oryginalne lub
kompatybilne ale wspierane przez danego producenta.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, przy czym dostarczone komponenty muszą
pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. . W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ –
Przedmiot zamówienia, który zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz
www.platformazakupowa.pl.
2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Tuning usług wykonanych w ramach umowy"? Chodzi o
ich optymalne wdrożenie, czy też Zamawiający wymaga po wdrożeniu rozbudowy dodatkowego
okresu czasu przeznaczonego na ten tuning?
Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Tuning usług wykonanych w ramach umowy” rozumie
optymalne wdrożenie. Zamawiający nie wymaga po wdrożeniu rozbudowy dodatkowego okresu
czasu przeznaczonego na tuning.
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3. Zamawiający w OPZ specyfikuje "Wsparcie do Veritas NetBackup gov 1 rok" szt. 3, "Wsparcie
Netbackup Enterprise Virtual Client gov 1 rok 4 szt", "Wsparcie do licencji Veritas Infoscale
Enterprise LNX 1 core 1 rok 12szt, prosimy o potwierdzenie, że wsparcie dotyczy okresu 12 miesięcy
dla ilości wskazanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 1 do
SIWZ – Przedmiot zamówienia, który zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz
www.platformazakupowa.pl.
4. Czy Zamawiający posiada aktywne wsparcie do rozbudowywanych o kartę 10Gb serwerów
X3750M4?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada aktywnego wsparcia do rozbudowywanych
o kartę 10Gb serwerów X3750M4.

5. Czy Zamawiający posiada aktywne wsparcie do rozbudowywanych o kartę 10Gb serwerów
X3550M4?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada aktywnego wsparcia do rozbudowywanych
o kartę 10Gb serwerów X3550M4.
6. Prosimy o podanie jakiej długości "niezbędnych kabli światłowodowych" wymaga Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 8 szt. kabli światłowodowych o długości 15m. W związku z tym
Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiot zamówienia,który zamieści na
stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca
dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
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