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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

W dniu 18.04.2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:

Pytanie
W nawiązaniu do wymogu o jakim mowa w pkt. 5 SIWZ, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy dla 
jego spełnienia możliwe jest wykazanie się 3 usługami o podobnym charakterze, przy przyjęciu jednak, że 
w ramach każdej z tych usług zainstalowano i uruchomiono sieć WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim 
(minimum 10 węzłów, w tym 3 węzłów o przepustowości minimum 20 Mb/s).
Wyjaśniamy, iż usługi opisane w SIWZ nie są usługami o podobnym charakterze; Zamawiający wymaga 
wykazanie się usługami o przepustowości minimum 10 węzłów o przepustowości 20 Mb/s a przedmiotem 
zamówienia są usługi o różnych przepustowościach (tylko trzy lokalizacje z osiemnastu wymagają 
realizacji 20Mb lub więcej). Nie ma zatem podstaw by aż tak różnicować doświadczenie wykonawcy, 
które realizował w ramach 3 odrębnych umów tj. minimum 10 węzłów o przepustowości 20 Mb/s. 
Doświadczenie wykonawcy realizującego usługę o niższej przepustowości, ale np. w większej liczbie 
lokalizacji jest identyczne. Wskazujemy również, iż orzecznictwo KIO wielokrotnie wskazywało, iż zbyt 
szczegółowe wymogi dotyczące doświadczenia mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji i nie 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawców obiektywnie zdolnych do ich realizacji. Uprzejmie 
prosimy zatem o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

Odpowiedź
Zamawiający uwzględni jako wystarczające kryterium świadczenie 3 usług polegających na instalacji i 
uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 10 węzłów, w tym 3 węzłów o 
przepustowości minimum 20 Mb/s).

W związku z wprowadzoną modyfikacją zachodzi konieczność przesunięcia terminu składania ofert.
1. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.11.2017 OFERTA -  „Połączenie Centrali 
NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i ko lokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz 
zapewnienie dostępu do Internetu”. NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2017 r. GODZ. 10:30.”.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali

w w w. nfz.gov.pl
ul. Grójecka 186,02-390 Warszawa
tel, 022 572 62 45, fax 022 572 63 17, e-m ail sekretariat.bag@ nfz.gov.pl

mailto:sekretariat.bag@nfz.gov.pl


w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 
26.04.2017 r, do godz. 10:00.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 
Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
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