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Bochnia, dnia 03.06.2022r. 

 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES:  ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 

 
DZ-271-1-10/2022 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu 

leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"- Część V. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w SWZ w punkcie II.5.1) i II.5.2) wskazuje, iż dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Natomiast w załączniku nr 1 - formularz ofertowy ogólny, nie pozostawia możliwości wskazania 
zadania, na które wykonawca składa ofertę. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku składania oferty na jedno zadanie należy nad zapisem „cena 

ofertowa brutto” wpisać numer i nazwę zadania, natomiast w przypadku składania oferty na dwa zadania należy 

powielić zapisy dla drugiego zadania 

Zadanie nr ……………………………….. 

Cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………….............................................................1 
 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 
 

w tym podatek VAT …………………………………………………. zł 

 

2. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w SWZ, punkt III.1.4) w podpunkcie 1) wskazuje, iż wymaga: 

„prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby 

posiadające następujący zestaw certyfikatów: 

a) minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do wirtualizacji 

serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware VCAP Data Center 

Virtualization Deploy 2021(VMware Certified Advanced Professional Data Center Virtualization Deploy 2021) lub 

wyższy*, 

b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę Microsoft*” 

Wskazując przy tym, że wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych zgodnie z punktem III.1.4) i wzorem załącznika nr 2D. 

Natomiast w załączniku nr 1a -formularz-szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna, Zadanie nr 1 – 

Klaster serwerów MSIM, w Części V – pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wdrożenie w 

wierszu 1 wskazuje: "Wdrożenie dostarczanych serwerów musi być realizowane przez personel posiadający 

                                                      
1 Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto. Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty formularza  asortymentowego - szczegółowa oferta 
cenowa załącznik nr 1A do SWZ. Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawa przedmiotu Zamówienia prowadzi do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Wykonawca wskazuje ich wartość bez 
kwoty podatku VAT, wartość netto; 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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odpowiednie umiejętności do realizacji prac potwierdzone poniższymi certyfikatami: 

- minimum jednego pracownika posiadającego certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange 

Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji połączeń 

macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego, 

- minimum dwóch pracowników posiadających certyfikat  Dell EMC  Specialist – Implementation Engineer, Unity 

Solutions Version 1.0 lub nowszy, potiwerdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych posiadanych 

przez Zamawiającego."  

Oraz w załączniku nr 1a -formularz-szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna, Zadanie nr 2 – Klaster 

serwerów do usług EDM (część aplikacyjna), w Części V – pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

– Wdrożenie w wierszu 1 wskazuje: "Wdrożenie dostarczanych serwerów musi być realizowane przez personel 

posiadający odpowiednie umiejętności do realizacji prac potwierdzone poniższymi certyfikatami: 

- minimum jednego pracownika posiadającego certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange 

Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji połączeń 

macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego, 

- minimum dwóch pracowników posiadających certyfikat  Dell EMC  Specialist – Implementation Engineer, Unity 

Solutions Version 1.0 lub nowszy, potiwerdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych posiadanych 

przez Zamawiającego, 

- minimum dwóch pracowników posiadających certyfikat uprawniający do instalacji oferowanego oprogramowania 

do wirtualizacji, a w przypadku gdy oferowany będzie VMware vSphere, wymagany jest poziom VMware Certified 

Advanced Professional Data Center Virtualization Deploy 2021 lub nowszy."        

Prosimy o informacje na którym etapie postępowania Zamawiający będzie weryfikował, iż personel wykonawcy, 

skierowany do przeprowadzenia prac, posiada ww. certyfikaty? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

III.1.4) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków odpowiednio dla zadania nr 1, 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie 

zdolności zawodowej dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia i które spełniają następujące wymagania:  

Zadanie nr 1 
1) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

następujący zestaw certyfikatów: 

a) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange 
Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji 

połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego*, 
b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, Unity 

Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych 

posiadanych przez Zamawiającego*. 
Zadanie nr 2 

2) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające 
następujący zestaw certyfikatów:  

a) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange 

Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji 

połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego*, 

b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, Unity 
Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych 

posiadanych przez Zamawiającego*, 

c) minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do 

wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware 
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VCAP Data Center Virtualization Deploy 2021(VMware Certified Advanced Professional Data Center 

Virtualization Deploy 2021) lub wyższy*,  

d) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę 
Microsoft* 

jednoczesnie informuje, że wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych zgodnie z punktem III.1.4) i wzorem załącznika nr 2D. Dodatkowo wykreśla z załącznika nr 1a -

formularz-szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna zapisy w Części V – pozostałe wymagania dotyczące 

przedmiotu zamówienia – Wdrożenie w wierszu 1 odpowiedni  w zadaniu 1 i 2. 

 

3. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w załączniku 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w paragrafie 6 punkt 17 wskazuje: „W przypadku wystąpienia problemów ze Sprzętem, objętych 

gwarancją, wynikających z przeprowadzonej aktualizacji, Wykonawca niezwłocznie wykona powrót do poprzednich 

wersji i zapewni rozwiązanie problemów przed ponownym przystąpieniem do wykonania aktualizacji.” Informujemy 

Zamawiającego, że wykonawca nie ma wpływu na aktualizacje wydawane przez producentów sprzętu 

i oprogramowania, oraz na aktualizację przeprowadzane przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest 

w stanie określić czy Zamawiający przeprowadzi aktualizacje zgodnie ze sztuka i dobrymi praktykami. Wykonawca 

jest w stanie świadczyć usługę aktualizacji oraz usługę przywrócenia stanu pierwotnego w przypadku błędu 

aktualizacji, lecz nie może brać odpowiedzialności za nieprawidłowości aktualizacji przeprowadzonych przez 

Zamawiającego.W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższego punktu lub wskazanie, 

że powrót do poprzedniej wersji dotyczy aktualizacji wykonywanych w ramach prac wskazanych w paragrafie 

6 punkt 22. .  

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w projketownych postanowieniach umownych w następujący sposób 

17. W przypadku wystąpienia problemów ze Sprzętem, objętych gwarancją, wynikających z przeprowadzonej 

aktualizacji, Wykonawca niezwłocznie wykona powrót do poprzednich wersji i zapewni rozwiązanie problemów przed 

ponownym przystąpieniem do wykonania aktualizacji. Powrót do poprzedniej wersji dotyczy stanu sprzed rozpoczęcia 

prac wykonywanych przez Wykonawcę w ramach aktualizacji. 

 

4. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w załączniku 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w paragrafie 6 punkt 22 wskazuje: „Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona aktualizację 

firmware sprzętu objętego serwisem, nie rzadziej niż raz na 360 dni kalendarzowych za pomocą aktualnych 

narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym.” Informujemy Zamawiającego, iż wskazany zapis 

jest nieprecyzyjny oraz naraża Wykonawcę na znaczne koszty, które musi uwzględnić w cenie oferty. Częstotliwość 

wydawania aktualizacji dla firmware sprzętu przez producenta, jest poza kontrolą Wykonawcy, a tak sformułowany 

zapis umowy nakłada obowiązek na Wykonawcę przeprowadzenia aktualizacji z nieprzewidzianą częstotliwości, 

z zastrzeżeniem, iż nie będzie to rzadziej niż 1 raz na 360 dni. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego 

o określenie maksymalnej ilości aktualizacji (np. nie więcej niż 1 razy do roku, jeśli pojawią się aktualizację 

dotyczące firmware zaoferowanego sprzętu). W przypadku braku podania wartości maksymalnej, Wykonawca 

przyjmie wartość chroniącą jego interesy, co znacząco wpłynie na cenę oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w projketownych postanowieniach umownych w następujący sposób: 

22. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona aktualizację firmware sprzętu objętego serwisem, o ile 
Producent wskaże daną aktualizację jako pilną lub krytyczną, a gdyby takich aktualizacji nie było, raz w roku 

kalendarzowym, za pomocą aktualnych narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

23. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w SWZ w punkcie II.9.1) wskazuje: „Wykonawca zobowiązany jest realizować 

przedmiot zamówienia do 60 dni” Informujemy Zamawiającego, iż w na rynku komponentów IT występują duże 

problemy z dostępnością części do produkcji sprzętu informatycznego. Wykonawca obserwuje ciągłe wydłużanie 
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się czasów dostaw, spowodowane brakiem dostępności komponentów do produkcji urządzeń informatycznych. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia do 120 dni 

od zawarcia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówiena, jedoczesnie informuje, 
że wprowadza następującą zmianę  
II.9) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

II.9.1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia do 120 dni.  
 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
W SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono. 

W Załączniku 1. FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono 
W Załączniku 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - wprowadzone zmiany zostały 

zaznaczone na czerwono 
W Załączniku 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadzone zmiany 

zostały zaznaczone na zielono 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 15.06.2022 r., godziny bez 

zmian. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający, informuje, że w dniu 03.06.2022 r. została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 

w DUUE  

 
Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 107-298685 
 SWZ – zmiana 
 FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY  
 Załącznik 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna  
 Załącznik 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

DYREKTOR  

Jarosław Kycia  


