Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

BZP.38.382-34.18.19

Jastrzębie – Zdrój, 12.09.2019r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu:
„Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska” (BZP.38.382-34.19).
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.09.2019r.
Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:
a) w Części D. Serwer w pozycji 4 „Pamięć masowa” w Formularzu asortymentowo – cenowym
(parametry techniczno – użytkowe) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:
CZEŚĆ D. SERWER

4.

Pamięć masowa:
- dysk typu SATA
- min. 2 szt. dysków
- min. 1[TB] pojemności dysku
- 3,5” wielkości dysków
- min. 7 200 obr/min prędkości
- min. 4 szt. gniazd (ramek)
- obsługa dysków w trakcie pracy (Hot-Plug)
- min. 0,1,5 obsługi kontrolera RAID

który otrzymuje brzmienie:
CZEŚĆ D. SERWER

4.

Pamięć masowa:
dysk typu SATA
- min. 4 szt. dysków
- min. 6 [TB] pojemności dysku
- min. 0,1,5 obsługi kontrolera RAID
Dysk typu SSD
- min. 64 GB

b) w Części D. Serwer usuwa pkt. 9 i 10 w Formularzu asortymentowo – cenowym (parametry
techniczno – użytkowe) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
CZEŚĆ D. SERWER

9.

Listwa zasilająca:
- listwa typu RACK
- Wielkość: 19”
- min. 8 szt. gniazd wyjściowych
- gniazda wyjściowe typu C13
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- min. 1 szt. gniazda wejściowego
- gniazda wejściowe typu C20
- obudowa metalowa
- kolor czarny
- 0-20 [A] pomiaru natężenia prądu wejściowego
- 0-50 [°C] pomiaru zakresu temperatury
- 20-90 % pomiaru zakresu wilgotności
- uchwyty mocujące 19”
- ochrona przeciwprzepięciowa
- ochrona przeciwporażeniowa
- wbudowany czujnik temperatury
- wbudowany czujnik wilgotności
- konfigurowalne alarmy ostrzegawcze oraz przeciążeniowe
- sygnalizacja diodowa stanu zasilania każdego z gniazd
- cyfrowy wyświetlacz prezentujący aktualny stan napięcia i natężenia, adres IP lub temperaturę i
wilgotności
- wbudowany obwód ochronny przed wyładowaniami atmosferycznymi
- min. 8 szt. kabli C13-C13 - 3 [m]
- min. 1 szt. kabli C16-C20 - 2 [m]
- min. 1 szt. kabli C19-Schuko - 2 [m]
System operacyjny:
Windows Serwer 2019 Standard lub równoważny
Warunek równoważności:
 współpraca z procesorami o architekturze x86-64.instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit.
na dostarczonym systemie operacyjnym.
 w ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze
wyposażonym w 4 rdzenie.
 obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych).
 pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co
najmniej 4TB.
 obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w
trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie
lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.
 praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.
 zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie
Microsoft Windows Server 2012.
 zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP
(możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli
10.
oferowanych adresów IP).
 zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.
 zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).
 zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu
w domenie Microsoft Active Directory.
 zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją
dostępu w domenie Microsoft Active Directory.
 zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.
 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania
oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów
sprzętowych serwera.
 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego
na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.
 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.
 wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są
dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).
System operacyjny dostarczony, na nośniku CD/DVD lub udostępniony drogą elektroniczną
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poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Warunki
licencjonowania muszą zezwalać na korzystanie z oprogramowania na maszynie wirtualnej
posiadającej 4 rdzenie oraz zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem
wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny
serwer.
Program antywirusowy:
- min. 12 miesięcy czas ochrony
- min. 1 szt. licencji
min. 1 szt. stanowisk
- ochrona serwera
- pakiet dla dużych firm

c) w Części D. Serwer w kolumnie „Ilość” w Formularzu asortymentowo – cenowym
(parametry techniczno – użytkowe) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:
J.m.

Ilość

CZEŚĆ D. SERWER
Szt.

1

J.m.

Ilość

który otrzymuje brzmienie:

CZEŚĆ D. SERWER
Szt.

2

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający postanowił zmienić w treści SIWZ,
następujące zapisy:
a) w pkt. 11.2. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu:
„Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska” (BZP.38.382-34.19)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 13.09.2019r. godz. 09:30”
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu:
„Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i Wojewódzkim Szpitalem
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Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska” (BZP.38.382-34.19)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 18.09.2019r. godz. 09:30”
b) w pkt. 11.4. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 13.09.2019r., do godziny 09:00.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 18.09.2019r., do godziny 09:00.
c) w pkt. 11.5. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w
dniu 13.09.2019r., o godzinie 09:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w
dniu 18.09.2019r., o godzinie 09:30.
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający, na podstawie art.
38 ust. 4a ustawy PZP zmienia Ogłoszenie o zamówieniu. Zatem termin składania i otwarcia
ofert ulega zmianie zgodnie z powyższym.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo – cenowy (parametry techniczno – użytkowe) stanowiący Załącznik
nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 12.09.2019r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po zmianach z dnia 12.09.2019r.;
- SIWZ po zmianach z dnia 12.09.2019r.
Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy
traktować jako integralną część SIWZ.
Z poważaniem
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