
 

 

 

znak: BAG.261.1.3.2018  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są 

„Rozwój środowiska serwerów bazodanowych w Centrali i OWNFZ” 

 

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły 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 

Dot. Załącznik 1 do SIWZ, Część A p. 6. 22  

Zamawiający wymaga, aby wyniki wydajnościowe oferowanego podsystemu pamięci masowej, 

przeznaczonej na dane nieprodukcyjne (backup) były dostępne i opublikowane na stronie 

www.storageperformance.org (test SPC-2).  

Niestety, w chwili obecnej spełnienie tego wymogu nie jest możliwe przez żadne oferowane na rynku 

rozwiązanie pamięci masowej, gdyż podana w p. 6.22 (Część A) OPZ strona internetowa po prostu nie 

istnieje.  

Należy tu jednocześnie zauważyć, że Zamawiający w wymogu z p. 6.22 (Część A) nie określa żadnego 

progu wydajnościowego, oczekiwanego od oferowanego podsystemu pamięci masowej, zgodnie z testem 

SPC-2, co cały wymóg z p. 6.22 dodatkowo czyni praktycznie bezcelowym. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymogi z Części A, p. 6.22 tak, by umożliwić złożenie oferty spełniającej 

wymogi SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Ze względu na zmianę strony publikującej testy wydajnościowe, Zamawiający zmienia treść w Załącznik 1 

do SIWZ, Część A p. 6. 22., punkt ten otrzymuje brzmienie: 

„6.22. Wyniki wydajnościowe (przepustowość) kontrolera podsystemu pamięci masowej muszą być 

dostępne i opublikowane na stronie http://spcresults.org (test SPC-2).” Zamawiający odpowiednio 

modyfikuje ten punkt formularzu oferowanych parametrów. 

 

Intencją Zamawiającego jest pozyskanie najkorzystniejszej oferty. Aby nie ograniczać konkurencji 

Zamawiający nie zawęża akceptowanych parametrów, wystarczającą rękojmią jakości jest fakt poddania 

urządzenia zestandaryzowanym testom i umieszczenie wyników na publicznej stronie.  

 

W związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 
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informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 3 sierpnia 2018 r. W związku z powyższym 

zmienia zapisy SIWZ odpowiednio: 

- zapis Specyfikacji w pkt XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ppkt 14 

otrzymuje następujące brzmienie:  

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem 

wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.3.2018. OFERTA –Rozwój 

środowiska serwerów bazodanowych w Centrali i OW NFZ. NIE OTWIERAĆ PRZED 

3 sierpnia 2018 r. GODZ. 10:30”. 

- zapis Specyfikacji w pkt XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT ppkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02 w terminie do dnia 

3 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00. 

- zapis Specyfikacji w pkt XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT ppkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 

Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02. 
 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

Dorota Brymas 

(dokument podpisany elektronicznie) 
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