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Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców do 

SIWZ oraz Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia 

o Zamówieniu dla zamówienia pn.: „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako 

samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 

digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci 

cyfrowej” 

 
 
 

I. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., zwanej dalej 

„ustawą”) odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego 

pn.: „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 

zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” oraz w związku z 

odpowiedziami na pytania dokonuje zmiany treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w 

sposób jak niżej. 

 
 

Pytanie 1: 

1.W Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ – w punkcie 1.1 Ogólny Opis 
Przedmiotu Zamówienia – zakres rzeczowy, na str. 9 jest: „na przedmiot zamówienia składają 
się: … 

pkt. 11 Wykonanie instalacji gaszenia azotem”, natomiast instalacja ta nie jest 
wyspecyfikowana w żadnym z późniejszych rozdziałów, tj.: 

2.1 – definiującego charakterystyczne parametry, określające wielkość i zakres robót oraz 
dostaw do CUW 

2.2 – podającego opis wymagań dla poszczególnych elementów zamówienia. 

Czy w związku z tym można przyjąć iż zapis  ww. punktu 11 jest to pomyłka redakcyjna? 

Jeżeli to nie jest pomyłka – prosimy o uzupełnienie OPZ, oraz odpowiedź czy Zamawiający 
przewidział, że w przypadku gazu obojętnego (azot) stężenie projektowe środka gaśniczego 
musi wynieść ok. 40-50% objętości serwerowni. Tak duża ilość gazu oraz ciśnienie, pod 
którym będzie składowany w butlach (ok. 300 barów), będzie wymagać odpowiednio dużych 
klap rozprężnych, zamontowanych w ścianach komory serwerowni – co może spowodować 
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utratę kompatybilności elektromagnetycznej, którą obecnie tworzy metalowa konstrukcja 
komory. Czy klapy rozprężne będzie można zamontować w takim wypadku w konstrukcji 
wieży, i czy Zamawiający posiada odpowiednie ekspertyzy które potwierdzają możliwość 
montażu klap rozprężnych bez ryzyka uszkodzenia jej konstrukcji? Czy Zamawiający posiada 
opinię konserwatora zabytków dopuszczającą montaż klap rozprężnych w konstrukcji wieży 
bądź w istniejących otworach okiennych? 

 

Odpowiedź: 

W związku z pytaniem Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania SUG opartego o 
gaz, którego stosowanie nie wymaga klap rozprężnych ze względu na niskie ciśnienie 
przechowywania dlatego Zamawiający dopuszcza zastosowanie SUG z gazem FE-36. 

 

Pytanie 2: 

dotyczy INF.BLA.2: 

Zamawiający w pkt. INF.BLA.2 określa parametry wielkości pojedynczej obudowy na 10U 
oraz ilość zainstalowania serwerów blade na 16. Parametry te znacząc zawężają możliwość 
zaoferowania konkurencyjnych producentów serwerów typu blade do tylko jednego - HP. 
Prosimy o możliwość zaoferowania serwerów typu blade w obudowie o wysokości 12U, 
pozwoli to zaoferować konkurencyjne tej samej klasy serwery. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy Zmawiającego większość 

producentów blade posiada w ofercie obudowy o wymaganych parametrach. 

Pytanie 3: 

dotyczy INF.BLA.2: 

Zamawiający w pkt. INF.BLA.2 określa parametr montażu serwerów z procesorami innymi niż 
x86_64 takimi jak 64-bit (RISC lub EPIC). Parametr ten znacząco zawęża możliwość 
zaoferowania spełniającego wymagania rozwiązania. Serwery z taką klasą procesorów (RISC 
lub EPIC) nie zostały wyspecyfikowane w SIWZ jako używane w infrastrukturze. Prosimy o 
wykreślenie tego parametru. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Procesory RISC i EPIC umożliwiają Zamawiającemu 

atrakcyjniejsze licencjonowanie  oprogramowania standardowego  (przelicznik PVU oraz 

możliwość uśpienia procesorów/core’ów) dodatkowo są to procesory dedykowane do 

zastosowań krytycznych takich jak np. bazy danych. Tego typu procesory są w ofercie kliku 

producentów serwerów.   



 
 

 
„Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 
  

Strona  3 

Pytanie 4: 

dotyczy INF.BLA.4/5: 

Zamawiający specyfikuje pkt. INF.BLA.4 oraz INF.BLA.5 wymagania zastosowania 
minimum 2 konwergentnych modułów wyprowadzających sygnały z minimum 2 portami 
CNA 20Gb na serwer, jest to charakterystyczna cecha serwerów typu blade jednego tylko 
producenta HP i nosi nazwę HP Virtual Connect FlexFabric. Prosimy o zmianę tego zapisu 
poprzez dopuszczenie zaoferowania modułów - przełączników wyposażonych w 
interfejsy LAN oraz SAN zapewniających podobne przepustowości dla urządzeń. Pozwoli 
to na zaoferowanie serwerów typu bladeod konkurencyjnych producentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego większość 

producentów serwerów Blade posiada w ofercie konwergentne moduły. Zamawiający 

określił wymagania minimalne, dopuszcza zastosowanie np. 2 portów CNA z pasmem 

40Gb każdy na serwer. 

Pytanie 5: 

- dotyczy INF.BLA.7: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.7 wymaganie co do ilości miejsca 
nieobsadzonego dla dodatkowych modułów w ilości 4. Prosimy o możliwość 
zaoferowania serwerów typu blade z mniejszą ilością wolnych slotów, w ilości 2, pozwoli 
to na zaoferowanie konkurencyjnych rozwiązań przy zachowaniu tej samej klasy 
serwerów. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający chce mieć możliwość rozbudowy 

obudowy o kolejne interfejsy komunikacyjne i dlatego wymaga takiej liczby wolnych 

slotów. Większość producentów spełnia to wymaganie. 

Pytanie 6: 

- dotyczy INF.BLA.18: 

Zamawiający specyfikuje pkt. INF.BLA.18 wymaganie " Centralny system zarządzania 
zainstalowany na wirtualnej maszynie, jako „virtual appliance”. Czy zamawiający 
dopuszcza możliwość zastosowanie oprogramowania w postaci wirtualnej maszyny z 
zainstalowanym systemem operacyjnym np. Windows 2012, a następnie na nim 
zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą? Pozwoli to na 
zaoferowanie oprogramowania spełniającego wszystkie wymagania. 

Odpowiedź 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia centralnego 

systemu zarządzania w formie gotowej wirtualnej maszyny, bez konieczności 

instalowania systemów operacyjnych i dodatkowych aplikacji, itp. W związku z tym nie 

dopuszczamy rozwiązania opisanego w pytaniu. 

Pytanie 7: 

- dotyczy INF.BLA.18: 

Zamawiający specyfikuje konieczność integracji z narzędziami: "VMware vCenter oraz 
Microsoft SystemCenter i Red Hat Enterprise Virtualization przez specjalną wtyczkę". 
Prosimy o wykreślenie Red Hat Enterprise Virtualization z powyższego punktu, ze 
względu na jego niewielki udział w rynku i brak wsparcia przez wiodących producentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Oprogramowanie Red Hat Enterprise 

Virtualization jest jednym z trzech znaczących na rynku oprogramowaniem do 

wirtualizacji. 

Pytanie 8: 

- dotyczy INF.BLA.26: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.26 wymaganie co do wewnętrznego kontrolera 
SAS 12G RAID, natomiast dyski SAS będą posiadały interfejs 6Gb, którym zostaną 
podłączone do tego kontrolera. Sprawia to, iż tak wydajny kontroler nie zostanie 
wykorzystany nawet w 50%. Czy zamawiający zgadza się na zmianę kontrolera na "SAS 
6Gb RAID"? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Szybszy kontroler pozwoli w przyszłości na 

zastosowanie szybszych dysków bez konieczności jego wymiany. Zdecydowana większość 

producentów posiada kontrolery 12G. 

Pytanie 9: 

- dotyczy INF.BLA.29: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.29 minimalne wymagania dla interfejsów 
komunikacyjnych poprzez wykorzystanie karty dwuportowej CNA 20Gb , przez co 
znacząco zawęża możliwość zaoferowania konkurencyjnych producentów serwerów typu 
blade do jednego - HP. Parametr ten jest ściśle powiązany z wymaganiami w pkt. 
INF.BLA.4 i INF.BLA.5. Prosimy o zmianę tego wymagania poprzez możliwość 
zaoferowania kart konwergentnych, które mogą współpracować z zaoferowanymi 
modułami - przełącznikami sieci LAN i SAN. 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisu SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego większość 

producentów serwerów Blade posiada w ofercie konwergentne moduły. Zamawiający 

określił wymagania minimalne, dopuszczamy zastosowanie np. 2 portów CNA z pasmem 

40Gb każdy na serwer. 

Pytanie 10: 

- dotyczy INF.BLA.32: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.32 wymaganie wsparcia dla systemu 
operacyjnego Canonical Ubuntu. Jest to system operacyjny o niewielkim udziale w rynku, 
przez co producenci sprzętu, jak i oprogramowania pomijają go na listach 
kompatybilności. Utrzymanie takiego systemu w środowisku może objawić się 
problemami z działaniem aplikacji lub brakiem możliwości ich instalacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Canonical Ubuntu jest darmowym 

oprogramowaniem (Open Source). Zamawiający planuje wykorzystanie darmowego 

oprogramowania tego typu, stąd wymaganie SIWZ. 

Pytanie 11: 

- dotyczy INF.BLA.37: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.37 wymaganie posiadania 24 modułów pamięci. 
Rozwiązania wiodących producentów specyfikują po 8 banków pamięci dla każdego 
procesora, co przy 2 socketach daje nam łącznie 16 banków pamięci RAM, a po 
obsadzeniu ich 32GB kośćmi - 512GB pamięci RAM. Czy Zamawiający zgadza się na 
zmniejszenie wymaganych modułów do 16 i ograniczenie możliwości instalacji pamięci w 
serwerze do 512GB? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.16 banków pamięci RAM ograniczy możliwość 

przyszłej rozbudowy serwera, jednocześnie zmusi Zamawiającego do instalacji większych 

i droższych kości RAM. 

Pytanie 12: 

- dotyczy INF.BLA.38: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.38 minimum jedno gniazdo PCI o pełnej 
wysokości. W przypadku serwerów o wysokości 1U, standardem jest instalacja portów 
połowicznej wysokości ze względu na brak miejsca w obudowie serwera. Prosimy o 
wykreślnie zapisu „minimum jedno gniazdo pełnej wysokości”. 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Wielu producentów posiada możliwość instalacji 

kart sieciowych w specjalnych slotach (Daughter Card, FlexLOM)  nie zajmujących 

tradycyjnych slotów PCI. Daje to możliwość zastosowania kart pełnej wysokości w 

serwach 1U nie redukując ilości dostępnych portów PCI. 

Pytanie 13: 

- dotyczy INF.BLA.41: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.41 możliwość rozbudowy do 10 dysków. W 
przypadku serwerów o wysokości 1U, standardem u większości producentów są dyski 
montowane tylko z przodu obudowy, co przy tak małych rozmiarach serwera jak 1U, 
ogranicza maksymalną liczbę dysków do 8, prosimy o zmniejszenie wymaganej liczby 
dysków do 8. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy Zmawiającego większość 

producentów serwerów typu RACK ma możliwość instalacji 10 dysków w serwerach o 

wysokości 1U. 

Pytanie 14: 

- dotyczy INF.BLA.44: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.44 minimalną liczbę portów USB na 6, ale nie 
określił w SIWZ zastosowania dla tych portów, ich ilość na poziomie 4 jest w zupełności 
wystarczająca dla rozwiązań serwerowych, do podłączenia wystarczającej liczby urządzeń 
peryferyjnych, czy nośników danych. Prosimy o zmniejszenie łącznej liczby portów USB 
do 4. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Według wiedzy Zmawiającego większość 

producentów serwerów typu RACK posiada wymaganą liczbę portów USB.  

Pytanie 15: 

- dotyczy INF.BLA.48: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.48 maksymalną temperaturę pracy urządzenia 
na poziomie 45 stopni Celsjusza. Praca serwerów w temperaturze przekraczającej 40 
stopni Celsjusza może narazić je na uszkodzenie, a tym samym na utratę danych i 
przestój w pracy. Prosimy o zmianę zapisu i ograniczenie temperatury do 40 stopni. 

Odpowiedź 
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Zamawiając dopuszcza serwer z maksymalną temperaturą pracy urządzenia na poziomie 

40 stopni Celsjusza. 

Pytanie 16: 

- dotyczy INF.BLA.62: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.62 następujące wymaganie: „Minimum 5 szt. 
portów USB 3.0, w tym dwa wewnętrzne” Nie wszystkie porty USB są używane w 
warunkach, które wymagają użycia USB 3.0, dla większości podłączanych przez te porty 
urządzeń, USB 2.0 wystarcza w zupełności, a i tak nie wysyca maksymalnego transferu dla 
portu USB 2.0. Prosimy o wykreślenie generacji portów USB lub ograniczenie ilości 
portów gen 3.0 do 2 sztuk. 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na usunięcie wymagania INF.BLA.62. Przedmiotowy zapis 

otrzymuje brzmienie: „Minimum 5 szt. portów USB (w tym minimum 2 szt. gen 3.0), w 

tym dwa wewnętrzne” 

Pytanie 17: 

- dotyczy INF.BLA.63: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.BLA.63 „Obsługa Secured Shell, SSL, AES, RC4, dostęp 
z poziomu przeglądarki WWW, jaki i z CLI, obsługa skryptów XML/PERL”. Szyfr 
strumieniujący RC4 jest obecnie uznawany za niezbyt bezpieczny krypto system i żaden z 
producentów nie zaleca jego stosowania, szczególnie w rozwiązaniach firmowych, gdzie 
bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie. Prosimy o wykreślenie konieczności 
obsługi "RC4". 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na wykreślenie wymogu obsługi "RC4” z wymagania INF.BLA.63. 

Przedmiotowy zapis otrzymuje brzmienie: „Obsługa Secured Shell, SSL, AES, dostęp z 

poziomu przeglądarki WWW, jaki i z CLI, obsługa skryptów XML/PERL” 

Pytanie 18: 

- dotyczy INF.MACIE.22: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.MACIE.22 „Macierz musi umożliwiać podział 
macierzy na minimum 500 odseparowanych macierzy logicznych zarządzanych przez 
dedykowanych administratorów...”. Prosimy o wykreślenie zapisu o konieczności 
dzielenia macierzy na logiczne macierze, jest to rozwiązanie, które znacząco obniży 
wydajność zaoferowanego rozwiązania, szczególnie przy podziale na 500 jednostek 
logicznych. 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymóg podziału macierzy na wiele macierzy 

logicznych ma pozwolić Zamawiającemu na utworzenie w przyszłości odseparowanych 

domen administracyjnych umożliwiających niezależne zarządzanie przez różnych 

administratorów przydzielonymi im zasobami macierzowymi.  

Pytanie 19: 

- dotyczy INF.MACIE.29: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.MACIE.29 możliwość wyłączenia opcji deduplikacji 
dla wybranych udziałów. Opcja dedudplikacji pozwala na mniejszej powierzchni zapisać 
więcej danych poprzez wyeliminowanie powtarzających się bloków. Wiodący producenci 
systemów do depulikacji danych, wykorzystywanych przez systemy kopii zapasowych, nie 
dają możliwości wyłączenia deduplikacji na wybranych zasobach (CIFS/NFS). Wyłączenie 
tej funkcjonalności mogłoby spowodować szybkie zapełnienie systemu dyskowego i 
narazić klienta na utratę danych, które nie zmieściły się na macierzy. Prosimy więc o 
wykreślenie tego zapisu w celu zaoferowania wydajniejszego rozwiązania. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy Zmawiającego na rynku istnieje 

wiele rozwiązań umożliwiających wyłączenie deduplikacji dla wybranych udziałów. 

Możliwość wyłączenie deduplikacji dla wybranych udziałów ma na celu maksymalizację 

wydajności rozwiązania w przypadku wykorzystania mechanizmów deduplikacji na 

poziomie aplikacji backupowej.  

Pytanie 20: 

- dotyczy INF.MACIE.32: 

Zamawiający specyfikuje w pkt. INF.MACIE.32 konieczność emulacji napędów taśmowych 
LTO-2, LTO-3, LTO-4, LTO-5 i LTO-6. Technologia emulacji taśm LTO z użyciem dysków 
sprawia, że zalety taśm LTO6 i ich przewaga nad poprzednimi generacjami się zacierają. 
Emulowane taśmy nie mają ścieżek, zwiniętej taśmy, a szybkość zapisu i odczytu nie 
zależy od generacji taśm. Dodatkowo taśmy LTO-6 nie są wspierane przez sterowniki 
generic systemów operacyjnych, co może sprawić, że wystawione przez urządzenie VTL 
taśmy nie będą obsługiwane przez system operacyjny. Taśmy LTO-5, jak i poprzednie 
generacje są natywnie wspierane przez wszystkie wiodące systemy operacyjne. W 
związku z problemami, jakie może za sobą nieść emulacja taśm LTO-6, prosimy o 
wykreślenie zapisu o LTO-6 z powyższego punktu. 

Odpowiedź 
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Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Przedmiotowy zapis / wymóg 

emulacji napędów taśmowych LTO-6 z wymagania pkt. INF.MACIE.32 ulega wykreśleniu.  

Pytanie 21: 

- dotyczy INF.MACIE.39: 

Zamawiający specyfikuje w pkt INF.MACIE.39 oprogramowanie do zarządzania 
bibliotekami: cytat "Oprogramowanie do zarządzania musi przewidywać i zapobiegać 
wystąpieniu awarii poprzez wcześniejsze wysyłanie ostrzeżeń oraz zaleceń serwisowych. 
Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać określenie osiągniętego współczynnika 
kompresji dla danej taśmy oraz informowanie użytkownika o konieczności wymiany 
taśmy ze względu na jej zużycie. Oprogramowanie do zarządzania musi prezentować w 
intuicyjnym graficznym interfejsie użytkownika informacje o statusie napędów i taśm, o 
nieefektywnym wykorzystaniu zasobów biblioteki oraz o ostrzeżeniach i błędach 
związanych z zasobami biblioteki. Statystyki muszą być prezentowane w postaci 
czytelnych wykresów. Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać 
kategoryzowanie napędów pod względem wydajności i użycia oraz umożliwiać 
przewidywanie problemów wydajnościowych. Oprogramowanie do zarządzania musi 
umożliwiać zarządzanie wieloma bibliotekami taśmowymi." Powyższy zapis jest spełniony 
jedynie przez jednego z producentów bibliotek taśmowych firmę HP poprzez dodatkowe 
oprogramowanie dedykowanych do swoich urządzeń. Prosimy o wykreślenie tych 
zapisów w celu zaoferowania konkurencyjnych bibliotek taśmowych wiodących 
producentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla wymóg „Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać 

określenie osiągniętego współczynnika kompresji dla danej taśmy oraz informowanie 

użytkownika o konieczności wymiany taśmy ze względu na jej zużycie. Oprogramowanie 

do zarządzania musi prezentować w intuicyjnym graficznym interfejsie użytkownika 

informacje o statusie napędów i taśm, o nieefektywnym wykorzystaniu zasobów 

biblioteki oraz o ostrzeżeniach i błędach związanych z zasobami biblioteki. Statystyki 

muszą być prezentowane w postaci czytelnych wykresów. Oprogramowanie do 

zarządzania musi umożliwiać kategoryzowanie napędów pod względem wydajności i 

użycia oraz umożliwiać przewidywanie problemów wydajnościowych”. Jednocześnie, ze 

względu na potrzebę zdalnego monitorowania podstawowych parametrów biblioteki 

taśmowej, Zamawiający podtrzymuje wymóg: „Oprogramowanie do zarządzania musi 

prezentować w intuicyjnym graficznym interfejsie użytkownika informacje o statusie 

napędów i taśm oraz o ostrzeżeniach i błędach związanych z zasobami biblioteki. 

Statystyki muszą być prezentowane w postaci czytelnych wykresów. Oprogramowanie do 

zarządzania musi umożliwiać zarządzanie wieloma bibliotekami taśmowymi 
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Pytanie 22: 

Zamawiający w punkcie 8 SIWZ wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez Zmawiającego wymaga w celu potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i 
usługi wymagań określonych SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z oferta: 
1. certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający że oferowane oprogramowanie 
aplikacyjne zostało stworzone przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001:2000 lub 
równoważny w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych – 
wymagane jest dołączenie do oferty zaświadczenie podmiotu uprawionego do kontroli. 
2. certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający że oferowane oprogramowanie 
aplikacyjne będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot posiadający certyfikat ISO 
9001:2000 lub równoważny w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów 
informatycznych - wymagane jest dołączenie do oferty zaświadczenie podmiotu 
uprawionego do kontroli. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych zapisów, gdyż naruszają one zasadę uczciwej 
konkurencji i naruszają art. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Takim wymogiem Zamawiający ogranicza spełnienie wymogów prawie wszystkim 
wykonawcom. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający rezygnuje z wymagania złożenia wraz z ofertą: 
1) certyfikatu ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający że oferowane 

oprogramowanie aplikacyjne zostało stworzone przez podmiot posiadający certyfikat ISO 
9001:2000 lub równoważny w zakresie projektowania i wykonywania systemów 
informatycznych – wymagane jest dołączenie do oferty zaświadczenie podmiotu 
uprawionego do kontroli. 

2) certyfikatu ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający że oferowane 
oprogramowanie aplikacyjne będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot posiadający 
certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu 
systemów informatycznych - wymagane jest dołączenie do oferty zaświadczenie 
podmiotu uprawionego do kontroli. 

i dokonuje stosowynych modyfikacji SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym 
zakresie. Pkt 8.1 i 8.2 SIWZ zostają skreślone. 
  
Pytanie 23: 

Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ, strona 96, WYMF.23 Opis wymagania: 
System musi umożliwiać integrację interaktywnego portalu mapowego z podsystemem 
bezpieczeństwa ePUAP na poziomie Single Sign-On (przekazywanie tożsamości). 
 
Wymagane na próbce: 
Funkcjonalność uwierzytelnienia 
(potwierdzania tożsamości) 
użytkownik.w aplikacji wykorzystująca 
usługi oraz zawartość repozytorium 
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tożsamości podsystemu 
bezpieczeństwa ePUAP. 
  
Zgodnie ze specyfikacją ePUAP integracje pomiędzy systemami wymagają aby system 
integrowany z ePUAP posiadał certyfikat niekwalifikowany serwerowy z rozszerzeniem 
"uwierzytelnianie klienta”. Taki certyfikat uzyskiwany jest na konkretną instalację systemu 
dla jednostki, której system będzie się integrował z ePUAP.  ePUAP oferuje także środowisko 
testowe, które umożliwia weryfikację funkcjonalności i udostępnia w tym celu zestaw 
testowych certyfikatów niekwalifikowanych serwerowych z rozszerzeniem "uwierzytelnianie 
klienta”. Oferent nie jest jednostką, która na swoją rzecz będzie wykonywała integrację z 
ePUAP. Takim podmiotem jest Zamawiający i to instalacja u Zamawiającego będzie musiała 
mieć zainstalowany taki certyfikat. 
Biorąc pod uwagę powyższe zakładamy, że wzmiankowana w SIWZ próbka powinna być 
zintegrowana ze środowiskiem testowym ePUAP. 
Prosimy o potwierdzenie założenia i adekwatną modyfikację zapisów SIWZ. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wzmiankowana w SIWZ próbka powinna być zintegrowana ze 
środowiskiem testowym ePUAP. Jednocześnie Zamawiający informuje, że instalacja 
Zamawiającego będzie posiadała zainstalowany certyfikat niekwalifikowany serwerowy z 
rozszerzeniem "uwierzytelnianie klienta” niezbędny do integracji z ePUAP. 
 
Pytanie 24: 

Dotyczy: SIWZ, strona 17 
Zamawiający w poniższym zdaniu: 
„W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych 
SIWZ Zamawiający żąda złożenie wraz z ofertą Próbki oferowanego oprogramowania 
„Centrum Usług Wspólnych”, w postaci komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi 
wszystkimi funkcjonalnościami zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 4.Wymagania 
funkcjonalne dla portalu e-usług publicznych Cz. III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
wraz z działającą testową bazą danych zgodną z wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi 
niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi właściwe 
działanie systemu takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty 
systemu operacyjnego w tym zainstalowane przeglądarki internetowe (co najmniej MS 
Internet Explorer, Mozilla Firefox).” 
 
wskazał, że wymagania dla próbki znajdują się w pkt. 4 Wymagania funkcjonalne dla portalu 
e-usług publicznych CZ.III SIWZ. Zakładamy, że wskazanie dotyczy dokumentu Załącznik nr 9 
do SIWZ, rozdział 4. Wymagania funkcjonalne dla portalu e-usług publicznych, w 
szczególności rozdziału 4.4 Katalog wymagań. 
Prosimy o potwierdzenie przyjętego założenia i stosowną modyfikację SIWZ. 
 

Odpowiedź 
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Zamawiający potwierdza, że treść wymagania zawartego w SIWZ strona 17: „W celu 
potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych SIWZ 
Zamawiający żąda złożenie wraz z ofertą Próbki oferowanego oprogramowania „Centrum 
Usług Wspólnych”, w postaci komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi 
wszystkimi funkcjonalnościami zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 4.Wymagania 
funkcjonalne dla portalu e-usług publicznych Cz. III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
wraz z działającą testową bazą danych zgodną z wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi 
niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi właściwe 
działanie systemu takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty 
systemu operacyjnego w tym zainstalowane przeglądarki internetowe (co najmniej MS 
Internet Explorer, Mozilla Firefox).”  
dotyczy dokumentu Załącznik nr 9 do SIWZ, rozdział 4. Wymagania funkcjonalne dla portalu 
e-usług publicznych, w szczególności rozdziału 4.4 Katalog wymagań. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ - pkt 8.4.a SIWZ - „Próbka” otrzymuje brzmienie: 

„a. Próbka  

W celu potwierdzenia spełniania przez  oferowane dostawy i usługi wymagań określonych SIWZ 
Zamawiający żąda złożenie wraz z ofertą Próbki oferowanego oprogramowania „Centrum Usług 
Wspólnych”, w postaci komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi wszystkimi 
funkcjonalnościami zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 4. Wymagania funkcjonalne dla 

portalu e-usług publicznych (Załącznik nr 9 do SIWZ, rozdział 4. Wymagania funkcjonalne dla portalu 
e-usług publicznych, w szczególności rozdział 4.4 Katalog wymagań) wraz z działającą testową bazą 
danych zgodną z wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu 
elementami umożliwiającymi właściwe działanie systemu takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki 
systemowe, komponenty systemu operacyjnego w tym zainstalowane przeglądarki internetowe (co 
najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox). Próbka musi być dostarczona w formie fizycznych 
urządzeń, nie jest dopuszczalne stosowanie emulatorów. Na dostarczonej próbce systemu (ZSM) w 
postaci komputera przenośnego (laptopa) Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika 
posiadającego prawa administracyjne do oprogramowania, tak aby możliwe było założenie nowego 
użytkownika systemu, wprowadzenie danych testowych, wykonywanie wykazów  oraz wszelkich 
innych czynności umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem 
potwierdzenia, iż oferta odpowiada treści SIWZ. Login użytkownika posiadającego prawa 
administracyjne do oprogramowania: ADMIN. Hasło użytkownika posiadającego prawa 
administracyjne do oprogramowania: ADMIN. Ponadto wymagane jest dołączenie kompletnej 
instrukcję uruchomienia i użytkowania próbki „Centrum Usług Wspólnych”.” 

 
Pytanie 25: 

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ, strona 89 W opisie biznesowego przypadku użycia BPU:001 
pojawia się akronim „JTS”.   
  
Czy Zamawiający miał na myśli „JST” (Jednostkę Samorządu Terytorialnego)? 
Prosimy o potwierdzenie powyższej interpretacji i stosowną modyfikację SIWZ. 
 
Odpowiedź 
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Zamawiający informuje, że w sformułowaniu JTS w Załącznik nr 9 do SIWZ, strona 89 w 
opisie biznesowego przypadku użycia BPU:001 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. 
Właściwa treść tego wymagania brzmi: 
„Proces  umożliwia  konfigurację usług  udostępnianych  przez JST. System implementuje 
specjalizacje  procesu  dla odpowiednich  usług elektronicznych udostępnianych przez JST.” 
 
Pytanie 26: 

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ, strona 89 W tabeli z opisem aktorów biznesowych, 
Zamawiający zdefiniował aktora „System GIS (system zewnętrzny” z sposób następujący:  
„System zewnętrzny będący konsumentem informacji przestrzennej dotyczącej JST, 
udostępnianej przez System za pomocą interpretacyjnych usług danych przestrzennych 
(usługi wyszukiwania, usługi przeglądania oraz usługi pobierania danych przestrzennych).” 
Jakie cechy w rozumieniu Zamawiającego mają posiadać „interpretacyjne usługi danych 
przestrzennych”?  
Zakładamy, że Zamawiający miał na myśli „interoperacyjne usługi danych przestrzennych”? 
Prosimy o potwierdzenie powyższego założenia i stosowną modyfikację SIWZ. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że definiując aktora „System GIS (system zewnętrzny)” poprzez 
„System zewnętrzny będący konsumentem informacji przestrzennej dotyczącej JST, 
udostępnianej przez System za pomocą interpretacyjnych usług danych przestrzennych 
(usługi wyszukiwania, usługi przeglądania oraz usługi pobierania danych przestrzennych)” 
miał na myśli interoperacyjne usługi danych przestrzennych. 
 
Pytanie 27: 

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ, strona 86 
Zamawiający wskazał, że w zakresie funkcjonalności portalu z usługami OGC jest: 
1) Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 

specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 
o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 

1.1.1). 
o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0).  
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2).” 

następnie, w kolejnym punkcie Zamawiający wskazał, że: 
 
2) Ponadto Portal będzie udostępniał dane przestrzenne w postaci usług sieciowych 

zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium: 
o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 

1.1.1). 
o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0) 
o OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (wersja 2.0.0 oraz 

1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding 
Standard 

o OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 
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o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2).” 
 
Punkt 2) obejmuje swoim zakresem punkt 1) w całości i dodatkowo wskazuje konieczność 
udostępniania przez system usług pobierania (WFS i WCS).  
Zamawiający nie określił w załączniku nr 9 do SIWZ wymagań na obsługiwane 
(konsumowane formaty danych). 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie poniższej interpretacji zapisów SIWZ i 
stosowną jego modyfikację. 
 
Punkt 1) oznacza w zamyśle Zamawiającego formaty, w których ujęte w zamówieniu 
rozwiązanie, może czerpać dane (czyli musi pełnić rolę klienta tychże usług)? Wymienione w 
punkcie 1) interfejsy reprezentują usługi wyszukiwania i przeglądania i biorąc pod uwagę 
charakter wymagań funkcjonalnych opisanych w rozdziale 4.4, obsługa tychże formatów 
wydaje się być konieczna. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że definiując w SIWZ Załącznik nr 9 strona 86 poniższe zapisy: 
„ 
Natomiast  w  zakresie  funkcjonalności  portalu  z  usługami  OGC  będzie  wymagane 
udostępnienie danych w następującym zakresie: 
1) Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 

specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 
o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 

1.1.1). 
o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0).  
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2).” 

 
2) Ponadto Portal będzie udostępniał dane przestrzenne w postaci usług sieciowych 

zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium: 
o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 

1.1.1). 
o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0) 
o OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (wersja 2.0.0 oraz 

1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding 
Standard 

o OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2).” 

” 
punkt 1) oznaczał w zamyśle Zamawiającego formaty, w których ujęte w zamówieniu 
rozwiązanie, może czerpać dane (czyli musi pełnić rolę klienta tychże usług). Wymienione w 
punkcie 1) interfejsy reprezentują usługi wyszukiwania i przeglądania. 
 
Pytanie 28: 
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Zamawiający wymaga wykonania systemu gaszenia przy zastosowaniu SUG na azot. 
Zastosowanie azotu powoduje poważne komplikacje konstrukcyjno-architektoniczne komory 
ponieważ ciśnienie przechowywania azotu wynosi około 300 barów a w przypadku 
zastosowania gazu np. FE-36 15 barów. W związku z powyższym gaz FE-36 nie wymaga m.in.  
klap rozprężnych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gazu FE-36 ? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie SUG z gazem FE-36. 
  
Pytanie 29: 
Zamawiający w OPZ przestawia minimalne wymogi dotyczące jakości połączeń 
korespondencyjnych pomiędzy szafami, nie określając ich ilości. Czy zaoferowanie 
standardowej architektury połączeń z jedną szafą zbiorczą wiązką (24x FTP + 24 MM) z każdą 
z pozostałych szaf jest wystarczająca ? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga wykonania połączeń pomiędzy szafami w ilości co najmniej 24x FTP 
(kabel Foiled Twisted Pair) + 24 MM (światłowód wielomodowy Multi-Mode). 
 
Pytanie 30: 
Zamawiający wymaga od zaoferowanego klimatyzatora kanałowego wydajności chłodniczej 
jawnej wymiennika freon/powietrze minimum 44kW. Czy Zamawiający dopuści 
zastosowanie klimatyzatora o wydajności mocy jawnej 27kW ? Osiągnięcie mocy jawnej 
44kW przy wymaganiu Zamawiającego odnośnie mocy nominalnej klimatyzatora 44kW, jest 
nieosiągalne.. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany klimatyzator kanałowy posiadał wydajność 
chłodniczą jawną minimum 27kW 
  
Pytanie 31: 
Zamawiający wymaga w SIWZ dostawy Infrastruktury aktywnej oraz oprogramowania. Czy 
Zamawiający dopuszcza dostawę infrastruktury aktywnej i oprogramowania, jako 
rozwiązania prekonfigurowanego w fabryce przez producenta (sprzęt zmontowany, 
urządzenia zainstalowane w szafie RACK, podłączone okablowanie LAN i SAN oraz zasilanie, 
podstawowa konfiguracja, zainstalowane oprogramowanie standardowe i narzędziowe)? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę infrastruktury aktywnej i oprogramowania, 
jako rozwiązania prekonfigurowanego w fabryce przez producenta (sprzęt zmontowany, 
urządzenia zainstalowane w szafie RACK, podłączone okablowanie LAN i SAN oraz zasilanie, 
podstawowa konfiguracja, zainstalowane oprogramowanie standardowe i narzędziowe. 
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Pytanie 32: 
W rozdziale 16 „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT” SIWZ Zamawiający uzależnia ocenę ofert od długości trwania wsparcia technicznego 
(gwarancji) dopuszczając zaoferowania wsparcia od 12 do 48 miesięcy. Jednocześnie w 
załączniku nr 9 do SIWZ w rozdziale  3.5 „WYMAGANIA DLA GWARANCJI DOTYCZĄCE 
WYŁĄCZENIE DOSTAW ZDEFINIOWANYCH W RAMACH NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU (ROZDZIAŁ 
3) “ W punkcie 2 jest wymóg dostępu do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez 36 
miesięcy od daty Protokołu Odbioru. W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia 
punktu 2 na następujące „Dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez okres 
trwania gwarancji na zamówiony sprzęt i oprogramowanie” 
 
Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na modyfikację treści zapisu w Załączniku nr 9 do SIWZ w rozdziale 
3.5 WYMAGANIA DLA GWARANCJI DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIE DOSTAW ZDEFINIOWANYCH W 
RAMACH NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU (ROZDZIAŁ 3) punkt „2) Dostęp  do  poprawek  i  
aktualizacji  oprogramowania  przez  36  miesięcy  od  daty Protokołu Odbioru” otrzymuje 
brzmienie: 
„2. Dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez okres trwania gwarancji na 
zamówiony sprzęt i oprogramowanie, zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.” 

 
Pytanie 33: 
W załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” punkt 20 
wnosimy o zmianę brzmienia podpunktu B na „udostępniać API pozwalające aplikacjom firm 
trzecich na monitorowanie zużycia zasobów przez organizacje i wykorzystania komponentów 
uruchomionych usług” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na modyfikację treści SIWZ – treść przedmiotowego wymagania pkt 
20 b) w załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” otrzymuje 
brzmienie:  
„udostępniać API pozwalające aplikacjom firm trzecich na monitorowanie zużycia zasobów 
przez organizacje i wykorzystania komponentów uruchomionych usług” 
  
Pytanie 34: 
W załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” punkt 20 
wnosimy o zmianę brzmienia podpunktu C na „udostępniać API pozwalające na dostarczanie 
danych w postaci raportów w wystandaryzowanym formacie (xls, csv, txt lub xml) 
pozwalających na obliczenie kosztu uruchomionych i aktywnych w okresie rozliczeniowym 
usług, na podstawie stawek ustalonych we wzorach usług za wykorzystanie poszczególnych 
komponentów dla każdej usługi, dla każdego użytkownika” 
 

Odpowiedź 
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Zamawiający zgadza się na modyfikację treści SIWZ – treść przedmiotowego wymagania pkt 
20 c) w załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” otrzymuje 
brzmienie: 
„udostępniać API pozwalające na dostarczanie danych w postaci raportów w 
wystandaryzowanym formacie (xls, csv, txt lub xml) pozwalających na obliczenie kosztu 
uruchomionych i aktywnych w okresie rozliczeniowym usług, na podstawie stawek 
ustalonych we wzorach usług za wykorzystanie poszczególnych komponentów dla każdej 
usługi, dla każdego użytkownika” 
 
Pytanie 35: 
W załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” punkt 20 
wnosimy o zmianę brzmienia podpunktu D na „udostępniać API pozwalające aplikacjom firm 
trzecich na generowanie raportu rozliczeniowego automatycznie w zadanych okresach 
rozliczeniowych oraz na żądanie” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na modyfikację treści SIWZ – treść przedmiotowego wymagania pkt 
20 d) w załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” otrzymuje 
brzmienie: 
„udostępniać API pozwalające aplikacjom firm trzecich na generowanie raportu 
rozliczeniowego automatycznie w zadanych okresach rozliczeniowych oraz na żądanie” 
 
Pytanie 36: 
W załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” punkt 10 
wnosimy o usunięcie podpunktu B 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na modyfikację treści SIWZ. Wymaganie pkt 10 b) w załączniku nr 9 
do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” zostaje wykreślone. 
 
Pytanie 37: 
W załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” punkt 12 
wnosimy o zmianę brzmienia podpunktu C na „rozwiązanie powinno uwzględniać co 
przynajmniej jedną rolę użytkowników:  użytkownik organizacji, posiadający uprawnienia do 
uruchamiania i zarzadzania usługami – w zakresie określonym przez administratora” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na modyfikację treści SIWZ – treść przedmiotowego wymagania pkt 
12 c) w załączniku nr 9 do SIWZ, rozdział „3.1.2 Zarządzanie infrastrukturą blade” otrzymuje 
brzmienie: 
„rozwiązanie powinno uwzględniać co przynajmniej jedną rolę użytkowników:  użytkownik 
organizacji, posiadający uprawnienia do uruchamiania i zarzadzania usługami – w zakresie 
określonym przez administratora” 
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II. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 oraz 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., zwanej dalej 

„ustawą”) zmienia terminy składnia i otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: 

„Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Wojewódzkim 

Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu" oraz dokonuje 

odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ i Ogłoszenia o Zamówieniu. 

 

1. Wprowadza się następujące modyfikacje SIWZ: 
 
Ppkt 14.1 oraz 14.3 w pkt „14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” SIWZ 
otrzymują następujące brzmienie: 
„ 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 26.08.2015r. do godz. 8:30 

(…) 
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 26.08.2015r. o godz. 09:00 

“ 

2. Odpowiednie modyfikacje Ogłoszenia o Zamówieniu zawarte są w “Ogłoszeniu o zmianie 
ogłoszenia o zamówieniu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  pisma.  

 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
(-)  

 
Grzegorz Nitkiewicz 

 prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
..................................................................................................... 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. “Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu” – przesłane do publikacji w TED w dniu 3.08.2015r. 


