
Zatwierdzam, dnia 26.04.2021 r. 
DYREKTOR MSCHPiR 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w
Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz

z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w
ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Sprawa nr: ZP.I.2.224/1/21

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolski Szpital
Chorób  Płuc  i Rehabilitacji  im.  Edmunda  Wojtyły,  ul. Kolejowa  nr  1a,  32-310
Jaroszowiec, zwany dalej „Zamawiającym” – na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 z
późn. zm.), zwaną dalej „PZP – odpowiadając na pytania Wykonawców, wyjaśnia
treść  specyfikacji  warunków  zamówienia,  zwanej  dalej  „SWZ”  w  następujący
sposób:

Pytanie nr 1
Załącznik. 1.1. do SWZ, OPZ, Rozdział IV, pkt. 14 macierz
Zamawiający w kilku miejscach podkreśla kompatybilność oferowanego urządzenia
z oprogramowaniem do Multi-pathingu. Tym samym zjawisko przełączania ścieżek
powinno być akceptowalne, ponieważ jest to standardowe podejście do budowania
niezawodności w środowiskach IT. 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które w trakcie przełączania, restartu, lub
aktualizacji kontrolerów zapewni nieprzerwaną pracę w środowisku produkcyjnym
z uwzględnieniem przełączania ścieżek iSCSI w trakcie procesu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Pytanie nr 2
Załącznik. 1.1. do SWZ, OPZ, Rozdział IV, serwery–
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Czy Zamawiający dopuści  serwery z  kartami  zarządczymi  bez  obsługi  protokołu
„SFTP” i „ przewidywania awarii regulatorów napięcia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3
Po analizie wymagań technicznych przedmiotu zamówienia dla serwerów poniżej
składamy pytania do treści specyfikacji:
Zamawiający w zakresie macierz specyfikuje następująco:
- Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej MS Win-
dows, VMware, Linux, Solaris,  Mac OS, Open VMS

 Czy zamawiający bezwzględnie wymaga wsparcia mac OS?.
Z uwagi że większość macierzy  wspiera oprogramowania  firm Microsoft, Vmware,
Citrix, przytoczony zapis ogranicza możliwość zaoferowanie sprzętu spełniającego
wszystkie opisane  wymagania czytane łącznie.  Z uwagi na fakt że całość zadania
jest oparta również o sprzęt serwerowy z oprogramowaniem Microsoft przywołany
wymóg wsparcia nie ma tutaj zastosowania.

Proszę również o informację jakie porty będą wykorzystywane w komunikacji ser-
werów z macierzami gdyż nie wskazali Państwo tego we specyfikacji serwerowej.
Kolejną istotną informacją jest podanie, jaki rodzaj, i ilość okablowania wymagacie
Państwo  do podłączenia macierzy z serwerem/serwerami.

Odpowiedź: 
1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Wykorzystywane będą porty SAS 12Gb/s.
3. Każdy serwer ma być wyposażony w kartę HBA 2x porty 12Gb/s SAS
wraz z dedykowanymi kablami do komunikacji z zewnętrzną macierzą.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający jednocześnie informuje iż zmianie ulega termin składania i
otwarcia ofert na następujący:

1. Termin złożenia oferty upływa w dniu  05 maja 2021 r. godz. 08:00
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu 
ma data i godzina wpływu oferty na platformę wskazaną w pkt. 14.15 SWZ.”;

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  05  maja2021  r.  o  godz.  09:00  (lub  w
przypadku awarii – zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 2 PZP).”;
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Powyższe  zmiany  zostaną  dokonane  również  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  które
zostanie opublikowane na stronie postępowania po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. 
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