Warszawa dnia 28.07.2020 r.
Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.9.2020

ZMIANY SIWZ NR 4

Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę
oraz wdrożenie sprzętowej Platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z
60 miesięcznym wsparciem technicznym, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedłuża termin
składania ofert do dnia 06.08.2020 r. do godz. 11:00.
Wniosek nr 1:
(..) z uwagi na publikację w dniu 23.07.2020r. bardzo dużej ilości pytań i odpowiedzi do powyższego
postępowania oraz czas niezbędny do ich przeanalizowania oraz prawidłowego przygotowania oferty
a także ze względu na skomplikowany przedmiot zamówienia, wymagający odpowiedniego doboru
rozwiązania, właściwej analizy i konfiguracji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia
05 sierpnia 2020 r.
Wniosek nr 2:
W związku z otrzymaniem bardzo obszernych odpowiedzi zamieszczonych na platformie 23.07.2020
zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.08.2020 Wydłużenie ww.
terminu pozwoli nam przygotować Państwu profesjonalną, konkurencyjną cenowo ofertę
jednocześnie spełniającą Państwa wymagania i oczekiwania.
Wniosek nr 3:
W związku z opublikowaniem odpowiedzi i zmianą warunków technicznych postępowania tj.:
- narzucenie ilości serwerów, które należy zaoferować na minimum 60 (w opozycji do poprzedniego
wymogu wydajnościowego, który umożliwiał zaproponowanie rozwiązania składającego się
z mniejszej ilości serwerów o większej gęstości pamięci RAM i wydajniejszych procesorach),
- dodaniem wymogów skalowalności tj. możliwość rozbudowy pamięci o 10% do 20%,
- możliwość rozbudowy o dodanie minimum dwóch dysków lub kart NVMe,
- wprowadzenie wymogu dostarczenia całej powierzchni wyłącznie z użyciem technologii NVMe,
co łącznie stanowi istotną zmianę przedmiotu zamówienia, wnosimy o wydłużenie terminu składania
ofert.
Obecny termin złożenia oferty uniemożliwia skuteczne przygotowanie nowej wyceny uwzględniającej
tak wiele zmienionych warunków. Bazując na doświadczeniu rynkowym, sam proces akceptacji cen
specjalnych dla tak dużego postępowania to minimum 7 dni roboczych. W związku z powyższym
wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do minimum 6 sierpnia br.
Odpowiedź na wnioski i zmiana SIWZ:
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zmianie ulegają odpowiednio
zapisy w rozdziale I SIWZ:

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
18.1

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku

dostępnego

na

ePUAP

i

udostępnionego

06/08/2020 r.

do godz.

również

na

miniPortalu

w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

18.3

11:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg.
w dniu

06/08/2020 r.

o godz.

13:00

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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