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Warszawa, 20 września 2017 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 32 sztuk serwerów opartych
o technologię x86 dla środowisk serwerów dziedzinowych.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wplynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc:
„Wykonawca wraz z dostawą, w ramach wynagrodzenia określonego w ~ 4 ust. 1 umowy
i bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz osób trzecich, przekaże Zamawiającemu gwarancję
udzieloną przez producenta serwerów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty
gwarancyjne dostarczonych serwerów najpóźniej w dniu odbioru uruchomionych serwerów”
ma na myśli oświadczenie Producenta, potwierdzające że, dostarczony sprzęt posiada gwarancje
producenta na poziomie zgodnym z wymaganiami.
Odpowiedź
Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie producenta potwierdzające że, dostarczony
sprzęt posiada gwarancję na poziomie zgodnym z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 2
Czy wymienione w wymaganiach serwery typu Blade 32 szt. mają być zainstalowane
w opisanych w SIWZ obudowach HPE typu c7000 o nr. seryjnych oraz kompatybilne
z wymienionymi modułami VC Flex-lO ENET i VC-FC 8GB 24-Port?
Odpowiedź
Wymienione serwery typu Blade 32 sztuki mają być zainstalowane w opisanych w SIWZ
obudowach 1-IPE typu c7000 oraz kompatybilne z wymienionymi modułami VC Flex-lO ENET
i VC-FC 8GB 24-Port.
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Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza serwery wyprodukowane przed 2017 rokiem lub pochodzące
z nieautoryzowanego kanału sprzedaży producentów?

Odpowiedź
Zgodnie z ~ I załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył
serwery fabrycznie nowe, nieeksploatowane, wyprodukowane w 2017 roku, wyprodukowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowe, pochodzące
z autoryzowanego kanalii sprzedaży producentów na rynek Polski lub UE, objęte gwarancją
producenta i nadające się do używania zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie 4
Wniosek o dopuszczenie rozwiązań równoważnych

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, wnosimy
o umożliwienie Wykonawcom zaoferowania równoważnego do posiadanego przez Państwa
środowiska serwerowego. Prośbę swoją motywujemy następującymi argumentami:

1. W przedmiotowym postepowaniu wymagają Państwo, zgodnie z Załącznikiem nr I do
specyfikacji - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, modernizacji posiadanego przez
Państwa środowiska tj. wymiany a nowe serwerów kasetowych blade w obudowach HP C7000.
Postawione wymagania ograniczają Wykonawców do zaoferowania serwerów tylko i wyłącznie
jednej marki — HP. Jest to naruszenie zasady uczciwej konkurencji a więc i przepisów PZP.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (HP C7000 o numerach seryjnych: -

CZ3136SNEL - CZ3I36SNDT), chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dopuszczalność
wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w opisie jest wyjątkiem od reguły,
dlatego art. 29 ust. 3 Pzp nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Z art. 29 ust. 3 Pzp
wynika, że sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
patentu lub pochodzenia jest dopuszczalne tylko wówczas gdy niemożliwe będzie opisanie
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a zamawiający wskazując
w opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy, patent lub pochodzenie wskaże opis
rozwiązania równoważnego opisanemu („a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „Iub
równoważny”).

2. Wewnętrzna konkurencja jednej marki może prowadzić do niegospodarnego
wydatkowania środków publicznych oraz złamania zasady oszczędności i celowości
wydatkowania środków publicznych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i
innych ustaw.

3. Posiadane przez Państwa obudowy HP C7000 były wyprodukowane w 2011 roku, są
technologicznie przestarzałe oraz nie posiadają gwarancji producenta od września 2014 roku,



czyli od przeszło 3 lat. Istnieje duże ryzyko awarii i związanych z tym przestojów w działaniu
środowiska oraz kosztów usunięcia usterek.

4. Wydajność energetyczna posiadanych obudów HP C7000 jest dużo niższa niż aktualnie
stosowanych rozwiązań, co przekłada się na wyższe zużycie energii i związane z tym koszty.

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania rozwiązań konkurencyjnych, oznaczonych innym
znakiem towarowym (np. z zastosowaniem obudowy firmy DELL), w których Wykonawca
zobligowany będzie do dostarczenie oprócz przedmiotu zamówienia tj. 32 serwerów kasetowych,
także nowych obudów typu blade do oferowanych serwerów, modułów sieci LAN i SAN
odpowiednich do posiadanych przez Państwa, objętych takim samym reżimem gwarancyjnym jak
przedmiot zamówienia. Pozytywna decyzja umożliwi uniknięcia odwołania do Krajowej Izby
Odwoławczej.

Uzasadnienie:

W wyroku KIO 1615/12 Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła natomiast, że przepis art. 29 ust.
3 „wskazuje, że przy używaniu przez zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia, ze
względu na jego specyfikę, określonych znaków towarowych, patentów, pochodzenia, kiedy
przedmiotu nie można opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych określeń, zamawiający
powinien wprowadzić w SIWZ sformułowanie (wyraz): „lub równoważny”. Literalnie, przy
formalnym i legalnym badaniu postanowień SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla
wypełnienie wymogów wskazanej normy prawnej wystarczające jest użycie przy opisie
przedmiotu zamówienia przywołanego w tym przepisie sformułowania „lub równoważny”. W
stanowisku doktryny i orzecznictwie przyjęło się wskazywać, że w tym zakresie Zamawiający
powinien wskazać pewne wyznaczniki dopuszczonej równoważności oferowanych w
postępowaniu rozwiązań. Izba również podziela ten pogląd, wskazując jednocześnie, że z punktu
widzenia późniejszego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - etapu badania
i oceny ofert - taki uszczegółowiony w stosunku do literalnego brzmienia wytycznej zawartej w
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, opis równoważności jest wskazany w celu uniknięcia ewentualnych
wątpliwości co do oceny równoważności oferowanego rozwiązania. Wątpliwości te mogą się
bowiem pojawiać w tym zakresie w trakcie badania i oceny ofert co do tego, jakich elementów w
opisie przedmiotu zamówienia dotyczyła równoważność i w jakim zakresie powinna ona być
weryfikowana (co do wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia, czy też w stosunku
do niektórych, czy tez weryfikacja ta powinna dotyczyć zgodności z konkretnym minimalnym,
czy maksymalnym parametrem, czy też w określonych zakresach).

Również w wyroku KIO/UZP 254/08 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do wykładni
pojęcia „równoważności” zwróciła uwagę, że „Dla oceny w postępowaniach, w których
przewidziano składanie ofert równoważnych nie wystarczy językowa wykładnia pojęcia
„równoważność”, ale zawarte w SIWZ określenia uściślające wymogi Zamawiającego, odnoszące
się do dopuszczalnego przez niego zakresu równoważności ofert (...). Zamawiający w SIWZ
powinien doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności ofert. W przeciwnym razie nie
będzie w stanie ocenić ofert pod kątem własnych potrzeb oraz porównać złożonych ofert.
Określenie chociażby minimalnych wymagań w zakresie parametrów oferowanych wyrobów



pozwala uznać ów wybór za równoważny bądź nie, a w konsekwencji dopuścić ofertę do oceny,
bądź ją odrzuci jako niezgodną z treścią SIWZ”.

W wyroku KIO 2734/11 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „(...) pomimo, że

w ustawie nie wyartykułowano wprost przepisu nakazującego zmawiającemu opisanie sposobu
potwierdzania równoważności oferowanych rozwiązań, to jednak wobec obowiązku
jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenia rozwiązań
równoważnych (art. 29 ust. I i 3, art. 30 ust. 4 ustawy), opisania sposobu przygotowania ofert, a
także sposobu ich oceny (art. 36 ust. 1 pkt 10 i 13 ustawy), należy przyjąć na podstawie zarówno
doktryny, jak i ugruntowanego orzecznictwa w tej materii, że zamawiający by mógł ocenić, czy
oferowane rozwiązania równoważne, spełniają wymóg równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy, musi je odnieść do co najmniej minimalnych wymagań opisanych w SIWZ.”.

Celem art. 30 ust. 4 Pzp jest natomiast umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne
również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające
wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez nonny, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp. Na podstawie art. 30
ust. 4 Pzp zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp, w każdym
przypadku jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W
przeciwnym razie ograniczyłby ubieganie się o udzielenie zamówienia tym wykonawcom, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu i mogą zaoferować przedmiot zamówienia
równoważny opisanemu za pomocą lub uwzględnieniem norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp. Zamawiający nie
może natomiast wymagać od wykonawcy, aby ten wykonał przedmiot zamówienia stosując
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 -

3 Pzp. Jeżeli wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodny z normami, aprobatami,
specyfikacjami technicznymi lub systemami odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp,
a nie posiada certyfikatu zgodności, może za pomocą innych dowodów wykazać, że oferowany
przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami nonn, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Odstąpienie od opisywania
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów art. 30 ust. 1 - 3 Pzp może mieć miejsce
tylko w przypadku, gdy zamawiający zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez
wskazanie wymagań funkcjonalnych, które mogą obejmować opis oddzialywania na środowisko
(zob. art. 30 ust. 6 Pzp).

Odpowiedź
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający oświadcza, że Wykonawca powinien zapewnić
wdrożenie swojego rozwiązania równoważnego poprzez instalację, konfigurację swoich klatek
z serwerami kasetowymi do poziomu bieżącej konfiguracji środowiska produkcyjnego
Zamawiającego. W ramach wdrożenia Wykonawca przeniesie obecne środowisko ESXi
hypervisor na nowe serwery kasetowe.

W załączniku nr 1 do SIWZ Zmawiający opisał aktualną konfigurację środowiska
Zamawiającego oraz podał opis serwerów.



Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w załączniku nr I Instalacja i konfiguracja następująco:
„W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:
- Instalacji i uruchomienia oferowanych serwerów kasetowych w obudowie serwerów
kasetowych posiadanej przez Zamawiającego, a w przypadku wdrożenia swojego rozwiązania
równoważnego Wykonawca wykona instalację, konfigurację swoich klatek z serwerami
kasetowymi do poziomu bieżącej konfiguracji środowiska produkcyjnego Zamawiającego.
W ramach wdrożenia Wykonawca przeniesie obecne środowisko ESXi hypervisor na nowe
serwery kasetowe.

- Szczegółowej konfiguracji sprzętu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. (Podłączenie do sieci
SAN)

- Wykonania dokumentacji powykonawczej”.

Pytanie 5
Czy Zamawiający przewiduje w ramach instalacji serwerów blade w posiadanych obudowach
aktualizację firmware na obudowach. Nowe serwery mogą wymagać podniesienie wersji
firmware na obudowach w celu prawidłowej pracy. Jeśli Zamawiający nie wymaga podniesienia
wersji firmware prosimy o podanie aktualnie wykorzystywanej wersji firmware na obudowach.

Odpowiedź:
Aktualna wersja Onboard Administrator Firmware Information: 4.30 Jul 08 2014.
W przypadku konieczności podniesienia wersji firmware na obudowach, Wykonawca
w ramach wdrożenia ma dostarczyć wraz z serwerami prawo do aktualizacji firmware.

Pytanie 6
Czy Zamawiający ma wykupione prawo do aktualizacji firmware na odbudowach?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wykupionego prawa do aktualizacji firmware

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 6 października 2017 r.
i w związku z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:

- zapis Specyfikacji Rozdział XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 14
otrzymuje brzmienie: Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą
i adresem wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR I3AG.261.l.25.2017. OFERTA —

„Zakup 32 szt. serwerów opartych o technologię x86 dla środowisk serwerów
dziedzinowych” NIE OTWIERAĆ PRZED 6.10.2017 r. r. GODZ. 10:30”.

- zapis Specyfikacji Rozdział XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186,
02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 6.10.2017 r. do godz. 10:00.



- zapis Specyfikacji Rozdział XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt 6 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6.10.2017 r. o godz. 10:30
w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

Przewodnicząca Komisji
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