
 

 

 
 

         Warszawa, 23.09.2016 

 

Dotyczy projektu „Budowa internetowej platformy elektronicznych usług publicznych e-
szpital oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Mazowieckim Szpitalu 
Onkologicznym w Wieliszewie” współfinansowanego w ramach RPMA.02.01.01-IP.01-14-
001/15, oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 „E-usługi”, 
poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektu e-zdrowie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, etap 1 dostawa, 
instalacja i konfiguracja sprzętu oraz licencji. 
 

W nawiązaniu do przychodzących pytań do Zapytania Ofertowego, poniżej zamieszczamy 

pytania i odpowiedzi, jako dodatkowe informacje wyjaśniające. 

 

 
 

 

 Kryteria wyboru oferty: 
 Kryterium 1: Cena – waga punktowa 80%. 
 Kryterium 2: Minimum 60 miesięczna gwarancja na zakupiony sprzęt – waga punktowa 10%. 
 Kryterium 3: Czas reakcji serwisu 6h – waga punktowa 10%. 
 Sposób oceny oferty:  
Kryterium 1: cena – waga punktowa 80% - max 6 pkt 
 6 pkt. zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną, a każda kolejna, z wyższą ceną oferta 
otrzyma o 1 punkt mniej. Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Każdy Wykonawca 
może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.  
Kryterium 2: Minimum 60 miesięczna gwarancja na zakupiony sprzęt - waga punktowa 10% – 
2 pkt,  
Kryterium 2 Będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych warunków gwarancyjnych 
potwierdzających długość gwarancji. Wykonawca, jeżeli chce otrzymać punkty za spełnienie 
tego kryterium powinien do przesłanej oferty dołączyć dokumenty potwierdzające 
dotrzymanie okresu gwarancji. Za dotrzymanie minimum 60 miesięcy gwarancji zostaną 
przyznane 2 pkt.  
Kryterium 3: Czas reakcji serwisu do 6h - waga punktowa 10% - 2 pkt.  
Kryterium 3 będzie weryfikowane na podstawie złożonej promesy potwierdzającej czas 
reakcji serwisu do 6h. Wykonawca jeżeli chce otrzymać dodatkowe punkty w niniejszym 
kryterium, powinien do przesłanej oferty dołączyć promesę wyznaczającą czas naprawy nie 
przekraczający 6h wraz z referencjami. Za dotrzymanie warunków czasu naprawy do 6h 



zostaną przyznane 2 pkt. 
Wybrana zostanie oferta o najwyższej przyznanej łącznej liczbie punktów. 
 

 

 
 

Zamawiający potwierdza – użycie stwierdzenia „czas reakcji” jako czas naprawy. 
 

 
 
Zamawiający wymaga wsparcia przez okres minimum 60 miesięcy. 
 

 
 

Zadanie nr 8 wskazuje zakup urządzenia oraz zakres ochrony, w zakupie nr 12 jest 

wskazany zakup licencji oprogramowania zarówno do UTM jak i do systemu 

antywirusowego. 

 

 
a) Zamawiający ma na myśli uzupełnienie intniejącego przełacznika w gniazda 

światłowodowe. 

b) Zamawiający ma na myśli wkładki Transceiver do intniejącego mudułu. 

c) Zamawiający oczekuje 6 gniazd „ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC”. 
 

 



 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze zadania. Konieczne jest złożenie 

oferty na całość zadań. Na stronie 36 Zapytania ofertowego widnieje zapis: „Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych”, który jednoznacznie wyklucza dopuszczenie 

składania ofert na pojedyncze zadania.   

 

 

 
Tak. Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie fabrycznie 

nowy, nieużywany w innych projektach, będzie pochodził z oficjalnego, będzie pochodził z 

oficjalnego kanału sprzedaży producenta i będzie pochodził z bieżącej produkcji. 

 

 
Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie zapakowany przez producenta i 

nie dopuszcza montażu (składania z podzespołów) przez inne podmioty niż producent. 

 

 
Tak. Dopuszcza zastosowanie procesora z serii Intel Core i7 6700. 

 

 
Tak. Zamawiający wymaga pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego. 

 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dostępowych Windows CAL na urządzenie. 

 

 
Ofertę oraz pytania do treści Zapytania ofertowego należy składać w Sekretariacie 

Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego, ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew. 

 

 
 



Kryteria wyboru oferty: 
 Kryterium 1: Cena – waga punktowa 80%. 
 Kryterium 2: Minimum 60 miesięczna gwarancja na zakupiony sprzęt – waga punktowa 10%. 
 Kryterium 3: Czas reakcji serwisu 6h – waga punktowa 10%. 
 Sposób oceny oferty:  
Kryterium 1: cena – waga punktowa 80% - max 6 pkt  
6 pkt. zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną, a każda kolejna, z wyższą ceną oferta 
otrzyma o 1 punkt mniej. Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Każdy Wykonawca 
może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.  
Kryterium 2: Minimum 60 miesięczna gwarancja na zakupiony sprzęt - waga punktowa 10% – 
2 pkt,  
Kryterium 2 Będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych warunków gwarancyjnych 
potwierdzających długość gwarancji. Wykonawca, jeżeli chce otrzymać punkty za spełnienie 
tego kryterium powinien do przesłanej oferty dołączyć dokumenty potwierdzające 
dotrzymanie okresu gwarancji. Za dotrzymanie minimum 60 miesięcy gwarancji zostaną 
przyznane 2 pkt.  
Kryterium 3: Czas reakcji serwisu do 6h - waga punktowa 10% - 2 pkt.  
Kryterium 3 będzie weryfikowane na podstawie złożonej promesy potwierdzającej czas 
reakcji serwisu do 6h. Wykonawca jeżeli chce otrzymać dodatkowe punkty w niniejszym 
kryterium, powinien do przesłanej oferty dołączyć promesę wyznaczającą czas naprawy nie 
przekraczający 6h wraz z referencjami. Za dotrzymanie warunków czasu naprawy do 6h 
zostaną przyznane 2 pkt. 
Wybrana zostanie oferta o najwyższej przyznanej łącznej liczbie punktów. 
 

 
Zamawiający wymaga pełnego zakresu instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i 
licencji w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z zapytaniem 
ofertowym. 

 

 
Zamawiający oczekuje 6 gniazd „ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC”. 
 
 



 
 

- Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dostępowych Windows CAL na urządzenie, 

licencje Windows Server GOV. 

-  Tak. Licencje odrębne. 

 

 
 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz Kryteriami oceny. 

 

 

 
 

Tak. Zamawiający może zrezygnować z wymogu wyświetlania nr seryjnego. 
 


