
N Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.26.2016 Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Zakup narzędzia informatycznego wspierającego Zintegrowany System Zarządzania
(ZSZ)”.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły w dniu 24 stycznia 2018 r. oraz w dniu
25.01.2018 r. zapytania o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z zasobów i referencji podwykonawców?
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający informuje iż zgodnie z ustawą dopuszcza się wykorzystanie przez wykonawców
zasobów podmiotów trzecich takich jak:
•zdolności technicznych lub zawodowych;
•sytuacji finansowej lub ekonomicznej;
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, niezależnie od charakteru
prawnego stosunków łączących wykonawcę z podmiotem trzecim. Wykonawca w takiej sytuacji
jest zobowiązany dowieść Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając stosowne zobowiązanie takich
podmiotów. Zgodnie z pkt.II.2.9. Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający do oceny uwzględni
tylko doświadczenie własne Wykonawcy.
Pytanie 2
Jakie będą kryteria oceny wsparcia technicznego oraz znajomości produktu?
Odpowiedź na pytanie 2
Szczegółowy opis kryteriów oceny wsparcia technicznego zostanie ustalony w trakcie dialogu
konkurencyjnego.
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Pytanie 3
W odpowiedzi na wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniającego treść
ogłoszenia na takie, że wymóg posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa
uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. POUFNE pozostał tylko dla
Kierownika Projektu pragniemy zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu wymóg ten jest
nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Kierownik Projektu nie będzie miał bezpośrednio
dostępu do danych, tylko będzie kierował i nadzorował pracę osób bezpośrednio realizujących
zamówienia. Tym samym wnosimy o całkowite usunięcie powyższego zapisu i proponujemy, aby
przed podpisaniem umowy Wykonawca podpisał z Zamawiającym umowę o poufności.
Uważamy, że podczas realizacji umowy pracownicy Wykonawcy nie będą mieli do czynienia z
danymi, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej i
przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji nie będą miały w tym
wypadku zastosowania.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o przedstawienie merytorycznego
uzasadnienia, gdyż zapisy SIWZ w dalszym ciągu mogą ograniczać konkurencję. Prosimy także o
informacje na jakim etapie posiadanie powyższego poświadczenia będą wymagane. Czy na
etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenia oferty
przetargowej, czy przed podpisaniem umowy.
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” dla Kierownika Projektu. Podczas
realizacji projektu pracownicy Wykonawcy mogą mieć dostęp do danych, których nieuprawnione
ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Po rozstrzygnięciu dialogu konkurencyjnego, Po wyborze Wykonawcy, NFZ podpisze z nim
umowę o zachowaniu poufności wraz z Oświadczeniem o zobowiązaniu o zachowaniu poufności
dla wszystkich osób biorących udział w projekcie Po stronie Wykonawcy.
Poświadczenie o klauzuli „POUFNE” dla Kierownika Projektu jest wymagane już na etapie
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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