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Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 
Pełnomocnik Zamawiającego –  
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
- Państwowego Zakładu Higieny: 
 
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 
Ul. Bagatela 10 lok. 5 
00 – 585 Warszawa 

 

Wszyscy wykonawcy  

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu 
informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza”, znak 
sprawy: PZH 4_2019 

 

I. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 
udziela niniejszych wyjaśnień treści SIWZ: 

Pytanie nr 1: 

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane 
pytania dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 9 szt., komputery PC 12 szt.: 

a) Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 

b) Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera? 

 
c) Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML 
(Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) 
stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności 
wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od 
dostarczanej wersji? 

 
d) Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 

procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  
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e) Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w 
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

ad 1a:  

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

ad 1b: 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na 
komputerze, nie przesądza jednak kto ma dokonać instalacji oprogramowania. 

ad 1c: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 
oryginalnymi atrybutami legalności, w zależności od oferowanego oprogramowania i jego 
producenta, umożliwiającymi korzystanie z tego oprogramowania i weryfikację jego 
legalności. 

ad 1d: 

Zamawiający zastrzega prawo zastosowania odpowiedniej procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania na etapie odbioru przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający nie ujawnia na obecnym etapie postępowania sposobu 
przeprowadzenia tej procedury, ani zakresu czynności, które w przypadku jej 
zastosowania zamierza wykonać. 

ad 1e: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych na wszelkie sposoby, które uzna za niezbędne 
w celu ustalenia legalności dostarczonego oprogramowania. Zamawiający nie ujawnia na 
obecnym etapie postępowania sposobu przeprowadzenia tej weryfikacji, ani zakresu 
czynności, które w przypadku jej przeprowadzenia zamierza wykonać. 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w SIWZ w punkcie 6.14. wymaga, aby ofertę przygotować i złożyć w języku 
polskim. W przypadku składania dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski 
należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych oświadczeń lub dokumentów. 
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Wykonawca informuje, że niektóre dokumenty techniczne potwierdzające spełnienie 
parametrów oferowanego sprzętu, które są wymagane w przedmiotowym postępowaniu 
nie występują w j. polskim a jedynie w j. angielskim i czy w związku z tym Zamawiający 
dopuści złożenie tych dokumentów w j. angielskim, jeżeli producent oferowanego sprzętu 
nie udostępnia ich w j. polskim? Wykonawca informuje jednocześnie, że zgoda 
Zamawiającego bardzo uprości przygotowanie oferty przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający prostuje, iż Wykonawca błędnie odczytał treść SIWZ, ponieważ z żadnej 
jego części nie wynika, iżby Zamawiający wymagał dołączenia do oferty dokumentów 
technicznych potwierdzających spełnianie parametrów oferowanego sprzętu. Lista 
dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą znajduje się w pkt 12.1 SIWZ. 
Weryfikacja zgodności oferowanych urządzeń z SIWZ będzie dokonywana tylko na 
podstawie informacji wymaganych do wpisania w formularz oferty. Prosimy o wnikliwe 
zapoznanie się z treścią tego formularza. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis 
pkt 6.14 SIWZ. 

 

Pytanie nr 3: 

Serwery 

a) Czy Zamawiający dopuści serwery umożliwiające bezpośrednie połączenie z 
urządzeniami mobilnymi przez port USB lub zdalnie za pośrednictwem dedykowanego 
oprogramowania do zarządzania? Opisana funkcjonalność jest typowa dla 
konkretnego producenta i zawęża konkurencję przez faworyzowanie konkretnych 
rozwiązań. Wykonawca prosi o możliwość zaoferowania rozwiązania zapewniającego 
większe bezpieczeństwo, pełniąc jednocześnie rolę wirtualnego LCD - czy w związku z 
tym Zamawiający dopuści serwery bez fizycznego panelu LCD lub z sygnalizacją LED 
na froncie obudowy? 

b) Wewnętrzny port USB służy najczęściej do instalacji nośnika na potrzeby instalacji 
hipervisora, a jednocześnie wymagany jest moduł dedykowany dla niego. Czy w 
związku z tym Zamawiający zaakceptuje serwery nie posiadające wewnętrznego 
portu USB? 

c) Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą – 
ten zapis wskazuje na konkretnego producenta, wnosimy o usunięcie tego 
wymagania. 

d) Zamawiający wymaga Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 
m.in. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa 
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ - dwa interfejsy 
sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28 Mieszane interfejsy 1Gb BaseT oraz 10Gb 
SFP+ w jednym module, a także karty z interfejsami 25Gb znacznie ograniczają 
konkurencję faworyzując konkretne rozwiązania. Wnosimy o usunięcie tych wymagań 
lub dopuszczenie osiągnięcia tych interfejsów na kartach PCIe. 

e) Zamawiający wymaga minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 3, obsługującej karty 
niskiego profilu „LowProfile w jednoprocesorowej konfiguracji serwera (typ 1). 
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Wnosimy o zmianę zapisu na: minimum dwa sloty PCIe generacji 3, obsługującej 
karty niskiego profilu, z czego minimum jeden x16. 

f) W konfiguracji serwera typu 1 Zamawiający wymaga minimum dwóch slotów PCIe, 
które będą obsadzone kartami FC, jednocześnie wymagając portu szeregowego, 
który w dużej części rozwiązań montowany jest w slocie PCIe, wyłączając go z 
użytkowania. Wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego obecności portu RS-232 na 
opcjonalną lub o dopuszczenie serwera o wysokości 2U. 

g) Zmawiający wymaga wsparcia dla protokołu WSMAN, zarzadzania wieloma 
serwerami bezpośrednio z poziomu pojedynczej karty zarządzającej, możliwości 
wyposażenia w kartę SD lub USB oraz opisuje w sposób szczegółowy dodatkowe 
oprogramowanie do zarządzania. Te zapisy są charakterystyczne dla konkretnego 
producenta co utrudnia zachowanie konkurencyjności, wnosimy o usunięcie tych 
wymagań i dopuszczenie dodatkowego oprogramowania umożliwiającego zarzadzanie 
przez sieć, dedykowanego przez producenta serwera. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

ad a) 

Zamawiający nie zgadza się z opinią, iż opisane rozwiązanie dotyczące sposobu 
połączenia urządzeń mobilnych z serwerem jest typowe dla jednego producenta. 
Jednocześnie z uwagi na wolę maksymalnego otwarcia zamówienia na konkurencję, 
Zamawiający dopuszcza jako alternatywne względem określonego w SIWZ rozwiązania  
proponowane w pytaniu polegające na bezpośrednim połączeniu z urządzeniami 
mobilnymi przez port USB lub zdalnie za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania 
do zarządzania. Zamawiający dopuści w związku z tym serwery bez fizycznego panelu 
LCD z sygnalizacją LED na froncie obudowy posiadające dodatkowo dedykowane 
oprogramowanie na urządzenia mobilne pełniące rolę ‘wirtualnego LCD’. 

 

ad b) 

Zamawiający dopuszcza brak wewnętrznego portu USB w oferowanych serwerach, w 
związku z czym pozycja: „Wbudowane porty” w pkt 1.1. i 1.2 OPZ dla cz. I otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 

Wbudowane porty 4 x USB z czego nie mniej niż 1 na przednim panelu, 2 x RJ-45, 2xVGA z 
czego jeden na panelu przednim 

 

 

ad c) 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje powyższe zapisy 
SIWZ. Zamawiający wymaga tego typu zabezpieczenia, ponieważ do serwerowni ma 
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dostęp nie tylko administrator serwerów i macierzy, ale również inne osoby obsługujące 
pozostały sprzęt. 

 

ad d) 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę poprzez osiągnięcie interfejsów na kartach PCIe, w 
związku z czym pozycja: „Interfejsy sieciowe/FC/SAS” w pkt 1.1. i 1.2 OPZ dla cz. I 
otrzymuje następujące brzmienie: 

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa 
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających:  
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT;  
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ 
 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie SFP+; 
 
- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. 
 
Dodatkowe dwie karty jednoportowe FC min. 8Gb/s. wraz z wkładką każda karta.  
 
Zamawiający dopuszcza osiągnięcie tych interfejsów poprzez dodatkową/dodatkowe 
karty PCIe. 

 

ad e) 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, w związku z czym pozycja: 
„Gniazda PCI” w pkt 1.1. OPZ dla cz. I otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Gniazda PCI minimum dwa sloty PCIe generacji 3, obsługującej karty niskiego profilu, 
z czego minimum jeden PCIe x16 

 

ad f) 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, w związku z czym pozycja: 
„Wbudowane porty” w pkt 1.1. i 1.2 OPZ dla cz. I otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Wbudowane porty 4 x USB z czego nie mniej niż 1 na przednim panelu 2 x RJ-45, 2xVGA z 
czego jeden na panelu przednim 

 

ad g) 
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W związku z pytaniem pkt 1.1 i 1.2 OPZ dla cz. I pozycja „Karta zarządzania” otrzymuje 
następujące brzmienie: 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); 
- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 
- wsparcie dla IPv6; 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, 

Redfish; 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer; 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 
- integracja z Active Directory; 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 
- wsparcie dla dynamic DNS; 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej. 
- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na 

przednim panelu serwera 
- możliwość zarządzania do 10 serwerów bezpośrednio z konsoli karty 

zarządzającej pojedynczego serwera 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 
minimalne wymagania: 

- wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; 
- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego 

agenta; 
- wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; 
- możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; 
- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 
- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; 
- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 
- automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; 
- szybki podgląd stanu środowiska; 
- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 
- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 
- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 
- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; 
- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 
- możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 
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- możliwość importu plików MIB; 
- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego 

serwerów 
- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania); 
- możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez 

potrzeby instalacji agenta; 
- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 

bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; 
- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 

seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania 
wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o 
maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart 
sieciowych 

 

Pytanie nr 4: 

Macierz typ 1. Zamawiający wymaga dysków 960GB typu Read Intensive. Czy 
Zamawiający dopuści w macierzy dyski o pojemności 800GB o wytrzymałości 3DWD 
zamiast 960GB RI? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający jako alternatywne 
do wskazanego w SIWZ dopuszcza rozwiązanie oparte o dyski minimum 960GB SSD o 
wytrzymałości minimum 1 DWPD. 

 

Pytanie nr 5: 

Macierz typ 1 i 2. Tendencją rynkową jest wykorzystanie zamiast tieringu, dysków SSD 
jako cache macierzy, co postrzegane jest jako rozwiązanie wydajniejsze. Czy w związku z 
tym Zamawiający dopuści macierze bez funkcjonalności tieringu? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje powyższe zapisy 
SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 

Przewidziane jest wyposażenie macierzy łącznie tylko w 20 dysków SFF w typie 1 oraz 6 
dysków LFF w typie 2, a wymagana jest rozbudowa odpowiednio aż do 276 lub 264 
dysków - co naszym zdaniem ogranicza konkurencję. Czy w związku z tym, Zamawiający 
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zgodzi się na macierz z możliwością rozbudowy do 192 dysków oraz obsługującą do 512 
kopii migawkowych?  

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na macierz z możliwością rozbudowy do 192 dysków oraz 
obsługującą do 512 kopii migawkowych. 

 

Pytanie nr 7: 

Zamawiający w SIWZ w punkcie 19.7. określa: Strony ustalają termin rękojmi na 36 
miesięcy lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub Przedmiotu Odbioru 
Opcji dla Przedmiotu Umowy dla części I. 

Zapis 36 miesięcy lat jest sprzeczny sam w sobie i w związku z tym Wykonawca zwraca 
się o wyjaśnienie czy zamawiającemu chodziło o 36 miesięcy czy o 36 lat?  

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, iż zapis pkt 19.7 SIWZ wyniknął z omyłki, a okres rękojmi 
wynosi 36 miesięcy, tak jak zostało to opisane w §7 ust. 1 zdanie drugie wzoru umowy 
dla cz. I 

 

Pytanie nr 8: 

Zamawiający w OPZ w punkcie 1.7.1.2. Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii 
wymaga:  

„w ramach postępowania system musi zostać dostarczony w postaci redundantnej (2 
urządzenia w konfiguracji wysokiej dostępności).” 

Natomiast w punkcie 1.7.1.20 Uwagi dodatkowe i opcja przewiduje opcję w postaci 
możliwości zakupu drugiej sztuki sprzętu zabezpieczającego klasy UTM, opisanego w 
niniejszym punkcie (pkt 1.7.1 OPZ) oraz umożliwiającego uruchomienie obu sztuk w 
trybie HA.  

Te dwa wymogi wzajemnie się wykluczają, dlatego Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie 
czy w podstawowym zakresie zamówienia ma być dostarczone jedno czy 2 urządzenia w 
konfiguracji wysokiej dostępności.  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający w związku z powyższym pytaniem dokonuje zmiany zapisu OPZ dla cz. I 
poprzez usunięcie wymogu opisanego w pkt 1.7.1.2 „Redundancja, monitoring i 
wykrywanie awarii” tiret drugie o brzmieniu: 

„W ramach postępowania system musi zostać dostarczony w postaci redundantnej (2 
urządzenia w konfiguracji wysokiej dostępności)” 
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z uwagi na fakt, iż dostawa drugiej sztuki sprzętu zabezpieczającego klasy UTM jest 
jedną z opcji opisanych w SIWZ. 

 

Pytanie nr 9: 

Zamawiający w SIWZ przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji („Przedmiot 
Opcji”) w postaci (każdy z nw. punktów 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 stanowi niezależną opcję): 
możliwości wydłużenia terminu gwarancji wykonawcy lub producenta do pięciu lat dla 
sprzętu opisanego w pkt 1.1, 1.2, 1.3 załącznika nr 1 do Umowy (przy czym 
Zamawiający może wydłużyć gwarancję w odniesieniu do sprzętu opisanego w wybranych 
punktach spośród ww.): Przedłużenie nastąpi o okres 2 lat względem okresu 
podstawowego (trzyletniego), co w konsekwencji spowoduje, iż pełen okres gwarancji 
wyniesie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Natomiast w Umowie 
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji („Przedmiot Opcji”) w 
postaci (każdy z nw. punktów od 1 do 3 stanowi niezależną opcję): możliwości 
wydłużenia terminu gwarancji wykonawcy lub producenta do siedmiu lat dla sprzętu 
opisanego w pkt 1.1, 1.2, 1.3 załącznika nr 1 do Umowy (przy czym Zamawiający może 
wydłużyć gwarancję w odniesieniu do sprzętu opisanego w wybranych punktach spośród 
ww.): Przedłużenie nastąpi o okres 4 lat względem okresu podstawowego (trzyletniego), 
co w konsekwencji spowoduje, iż pełen okres gwarancji wyniesie 7 lat od dnia odbioru 
przedmiotu zamówienia; 

Z powyższego wynika, że wymaganie z SIWZ i wymaganie z projektu umowy jest różne. 
W związku z tym prosimy o dokładne określenie, które wymaganie jest prawidłowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany SIWZ opisanej w pkt II ppkt 2 niniejszego 
pisma. 

 

Pytanie nr 10: 

W projekcie umowy część I i II, §2 ust. 2 Zamawiający wymaga: Przez wykonanie 
Przedmiotu Umowy rozumie się odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu umowy na 
podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, niezawierającego uwag. Jednocześnie w 
umowie nie jest określony czas w jakim Zamawiający dokona odbioru końcowego. Z 
punktu widzenia Wykonawcy jest to bardzo istotny parametr mający wpływ na terminowe 
wykonanie umowy i dlatego zwracamy się o podanie czasu w jakim Zamawiający 
zobowiązuje się do dokonania odbioru końcowego od momentu zgłoszenia gotowości 
przez Wykonawcę.  

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający dokona odbioru niezwłocznie. 
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Pytanie 11:  

W projekcie umowy część I i II, §8 ust. 2 Zamawiający wymaga kar:  

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 
w załączniku nr 2 – Formularz Oferty;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie poniższej interpretacji tych zapisów.  

Zamawiający naliczy karę adekwatną do niezrealizowanego zakresu zamówienia a nie w 
stosunku do całej wartości umowy. Identyczne podejście będzie miało zastosowanie 
odnośnie zwłoki z w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi.    

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający wyjaśnia, iż kary umowne będą liczone zgodnie z literalnym brzmieniem 
umowy. W odniesieniu do przywołanych kar, będą one liczone od wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie, a więc od całego wynagrodzenia. 

 

Pytanie nr 12: 

W projekcie umowy część I, §2 ust. 3 określa: Zamawiający informuje, że niniejsze 
zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a ich rozliczenie musi nastąpić do dnia 15 
czerwca 2019 r. W związku z powyższym Zamawiający może nie odebrać przedmiotu 
zamówienia dostarczonego po tym terminie. Jednocześnie w §9 ust. 5 określa: Zmiana w 
zakresie zastrzeżenia możliwości braku odbioru przedmiotu umowy (zapisu §2 ust. 3 
Umowy), poprzez możliwość jego wyłączenia, jeśli w wyniku przedłużającej się procedury 
przetargowej Umowa zostanie zawarta później niż na 5 tygodni przed datą wskazaną w 
tym punkcie.  

Z obydwu tych punktów należy wnioskować, że jeżeli umowa zostanie podpisana później 
niż na 5 tygodni przed datą 15 czerwca 2019r. to Zamawiający może wyłączyć punkt z 
§2 ust.3 z umowy ale nie ma takiego obowiązku. Z punktu widzenia Wykonawcy może 
zaistnieć taka sytuacja w której z powodów przeciągającej się procedury przetargowej do 
podpisania umowy może dojść najwcześniej np. 5 czerwca 2019r. i wówczas pozostanie 
wyłącznie 10 dni na zrealizowanie umowy. Wykonawca pragnie nadmienić, że w takich 
okolicznościach nikt nie będzie w stanie zrealizować umowy w tak krótkim czasie co 
powoduje, że potencjalny Wykonawca będzie musiał albo podpisać umowę i narazić się 
na duże straty finansowe jeżeli nie wywiąże się z umowy w wyznaczonym terminie co jest 
wielce prawdopodobne, albo nie podpisze umowy i również poniesie stratę finansową w 
postaci utraty wadium.  
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W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w §9 ust.5 na 
następujący: Zmiana w zakresie zastrzeżenia możliwości braku odbioru przedmiotu 
umowy (zapisu §2 ust. 3 Umowy), poprzez bezwzględnego jego wyłączenia, jeśli w 
wyniku przedłużającej się procedury przetargowej Umowa zostanie zawarta później niż 
na 5 tygodni przed datą wskazaną w tym punkcie. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

W związku z powyższym pytaniem Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru 
umowy, jednocześnie skraca termin związania ofertą dla części I zamówienia. W związku 
z brzmieniem art. 11 ust. 7d w zw. z art. 11c ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o 
obowiązującym terminie związania ofertą nie wcześniej niż 15 kwietnia 2019 r. 

 

II. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 
dokonuje następujących zmian w SIWZ: 

 
 

1. W OPZ dla części I (załącznik nr 1a do SIWZ) Zamawiający nadaje 
odpowiednim pozycjom w pkt 1.1, 1.2, 1.8.1, 1.8.2, 1.9 dotyczącym pamięci 
RAM następujące brzmienie: 

 
pkt 1.1 

 

RAM 
Minimum 128GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 
sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać minimum 
3TB pamięci RAM. 

 
pkt 1.2 

 

RAM 
Minimum 384GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 
sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać minimum 
3TB pamięci RAM. 

 
pkt 1.8.1 

 
Pamięć RAM 8GB pamięci RAM, możliwość rozbudowy do min 16GB  

 
pkt 1.8.2 
 
Pamięć RAM 16GB pamięci RAM, możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty 

na pamięci, 
 
pkt 1.9 
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Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB pamięci RAM non-ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB 

 
 
2. W związku z koniecznością ujednolicenia brzmienia zapisów SIWZ, OPZ cz. I 

oraz wzoru umowy dla części I (załącznik nr 4a do SIWZ), §1 ust. 2 pkt 1 
wzoru umowy dla cz. I otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„możliwości wydłużenia terminu gwarancji wykonawcy lub producenta do pięciu lat 
dla sprzętu opisanego w pkt 1.1, 1.2, 1.3 załącznika nr 1 do Umowy (przy czym 
Zamawiający może wydłużyć gwarancję w odniesieniu do sprzętu opisanego w 
wybranych punktach spośród ww.): 

a. Przedłużenie gwarancji nastąpi na warunkach takich samych lub 
korzystniejszych dla Zamawiającego jak dla okresu podstawowego; 

b. Przedłużenie nastąpi o okres 2 lat względem okresu podstawowego 
(trzyletniego), co w konsekwencji spowoduje, iż pełen okres gwarancji 
wyniesie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia; 

c. Przedłużenie nastąpi automatycznie po jednostronnym oświadczeniu 
Zamawiającego skierowanym do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni dostarczyć dokument 
gwarancji zgodny z opisem opcji. 

d. Zamawiający ma obowiązek złożyć takie oświadczenie przed upływem 
podstawowego terminu gwarancji; 

e. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dodatkowy okres gwarancji 
zgodne z treścią oferty i umowy; 

f. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie prawa opcji.” 
 

3. Zamawiający nadaje §15 ust. 7 wzoru umowy dla cz. I (załącznik nr 4a do 
SIWZ) następujące brzmienie: 

„W przypadku oprogramowania niewytworzonego lub niemodyfikowanego przez 
Wykonawcę w toku realizacji Umowy, czyli dostarczanego jako tzw. oprogramowanie 
standardowe, przy czym takim oprogramowaniem może być każde oprogramowanie 
dostarczone w ramach Umowy, o ile nie powstało jako dedykowane w ramach Umowy 
(wtedy zastosowanie znajduje ust. 6), jak też  w zakresie oprogramowania do którego 
Wykonawca nie własności autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem przenoszalności na jego następców prawnych, na 
okres trwania Umowy, tj. momencie przekazania utworów do korzystania 
Zamawiającemu oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy (lub odpowiednio 
odbioru Opcji), niewyłączną, nieograniczoną czasowo, a ograniczoną na terenie UE, 
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licencje na korzystanie z dostarczonego oprogramowania lub zapewnienia 
Zamawiającemu udzielenia tożsamej zakresowo licencji przez osobę trzecią, na 
warunkach przewidzianych poniżej.” 

 
4. Pełnomocnik Zamawiającego dodaje w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia po treści punktu 21 punkt 21a o treści: 
 
„21a. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez 
Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, JEDZ, 
dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:  

2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) ul. Chocimska 24, 00-791 
Warszawa; 

3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny jest możliwy pod 
adresem:  iod@pzh.gov.pl, tel.: 22 542 13 89; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu 
informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 
ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza” znak sprawy: PZH 4_2019; 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający 
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem 
dofinansowania ze środków europejskich; 

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych **; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca ubiegając się o 
udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie 
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.” 

 

5. Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert dla 
części II zamówienia. W związku z brzmieniem art. 11 ust. 7d w zw. z art. 11c ustawy 
Pzp, Zamawiający poinformuje o ww. terminie nie wcześniej niż 15 kwietnia 2019 r. 

 
 
powyższe brzmienie SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej 
zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

W imieniu pełnomocnika Zamawiającego 

 

 

 


