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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa infrastruktury w Centrum
Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Części III sieć LAN/SAN”
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zwane dalej „Zamawiającym”,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
i informacją o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Pytanie nr 1. Czy na etapie składania ofert Zamawiający wymaga podania pełnego
zestawienia oferowanego sprzętu ze wskazanie konkretnych PN oferowanego sprzętu które
umożliwiałyby jednoznaczną identyfikację oraz umożliwiałyby potwierdzenie spełnienia
wymagań opisanych w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści SIWZ – Załączników
nr A1 oraz A2 do formularza oferty.
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt był fabrycznie nowy i nie
używany? W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował ten warunek odnośnie
otrzymanych ofert?
Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy (Załączniki C do SIWZ)
Zamawiający wymaga by sprzęt był m.in. fabrycznie nowy i nieużywany.
Zamawiający dokona weryfikacji przedmiotowego warunku na etapie odbiorów sprzętu.
Pytanie nr 3. W zakresie cz. I - czy Zamawiający wymaga by całość zaoferowanego sprzętu
w całości pochodziła od jednego producenta, tj. od IBM bądź od HPE (w zależności
od zaoferowanego producenta)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga – w zakresie Części 1 zamówienia – by całość
zaoferowanego sprzętu w całości pochodziła od jednego producenta.
Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt i licencje w całości objęte
były gwarancją i serwisem producenta? W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował ten
warunek odnośnie otrzymanych ofert?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga
świadczenia
z postanowieniami Umowy (Załączniki C do SIWZ).

usługi

gwarancji

zgodnie

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie odbioru sprzętu, dostarczenia
oświadczenia ze strony producenta, że dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy nie używany
i że pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży na terenie Polski?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia takiego
oświadczenia na etapie odbioru sprzętu.
Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert podane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu
pozostają bez zmian.
Tekst SIWZ - Załączniki nr A1 oraz A2 do formularza oferty- został ujednolicony
wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czarnym na niebieskim tle.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

DYREKTOR
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Jarosław Abramczyk
/podpis na oryginale/
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