Warszawa, 9 lipca 2019 r.
DAZ-SZP.262.17.2019
ZATWIERDZAM

Piotr Zerhau
Dyrektor Działu
Systemów Informatycznych
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 15/19/PN) na dzierżawę oraz
dostawę Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniach 3 lipca oraz
8 lipca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr z późn. zm.] , oraz mając na uwadze brzmienie
art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. la ustawy Prawo zamówień publicznych wnoszę
następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z jednoczesnym
wnioskiem o dokonanie stosownych modyfikacji:
W pkt. 5.2 siwz oraz załącznik nr.5 do siwz Zamawiający określił warunek udziału w
postępowaniu wskazując, że „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
należycie co najmniej dwie dostawy polegające na dzierżawie wraz z dostawą i wdrożeniem
systemu zabezpieczeń firewalla i/lub firewalla aplikacyjnego o wartości każdej z nich co
najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Czy zamawiający uzna, a tym samym dokona modyfikacji siwz w zakresie ww. warunku
poprzez wykreślenie konieczności posiadania doświadczenia w zakresie dzierżawy
urządzeń?

Instytucja dzierżawy nie jest instytucją powszechną, to dostawa (zakup przez
Zamawiającego) są powszechnie stosowaną formą uzyskania niezbędnego asortymentu na
potrzeby wykonywania zadań, tym samym prosimy o wykreślenie konieczności posiadania
doświadczenia w dzierżawieniu, jako warunku nadmiernego, a tym samym w naszym
przypadku ograniczającego konkurencję.
Ustawodawca wart. 22 ust. la ustawy Pzp odwołuje się do pojęcia proporcjonalności,
tym samym w przedmiotowym postępowaniu proporcjonalność należy postrzegać przez
pryzmat przedmiotu dostawy, a nie tytułu samego postępowania. Zgodnie bowiem z
utrwalonym orzecznictwem proporcjonalność nie może być utożsamiana z tożsamością i
identycznością w szczególności, że nas wniosek o modyfikację siwz nie dotyczy rodzaju,
ilości czy stopnia skomplikowania dostarczanego asortymentu, ale typu umowy w oparciu.
Mając na uwadze powyższe prosimy o pozytywną odpowiedź na Nasz wniosek o
dokonanie modyfikacji warunku lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów,
które posiadają dużo większe doświadczenie niż wymagane przez Zamawiającego w zakresie
dostaw.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej i zawodowej, dopuszcza aby Wykonawca wykazał, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu
zabezpieczeń firewalla i/lub firewalla aplikacyjnego o wartości każdej z nich co najmniej 300
000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie poprawiony Wykaz
Dostaw stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
PYTANIE 2
Dot. pkt. 29.6.2 Załącznika nr 1 do siwz, który brzmi:
„bezpośrednie konsultacje telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną z inżynierem
producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela dotyczące bieżących
problemów związanych z Oprogramowaniem i Systemem"
Wnosimy o modyfikację ww. postanowienia, postawione wymaganie jest nadmiernym w
stosunku do pkt. 29.6 który brzmi (Zamawiający dodatkowo wymaga zapewnienia 160 godzin
szkoleniowo-wsparciowych realizowanych przez inżynierów Wykonawcy posiadających
autoryzowane certyfikaty inżynierskie producenta Systemu, która zapewni minimum:)
W związku z brzmieniem pkt. 29.6 prosimy o modyfikację pkt. 29.6.2 na: „bezpośrednie
konsultacje telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną z certyfikowanym inżynierem
wykonawcy (zgodnie z pkt. 29.6) lub/i autoryzowanego polskiego przedstawiciela producenta
dotyczące bieżących problemów związanych z Oprogramowaniem i Systemem".

Wnioskowana modyfikacja nie ma żadnego wpływu na jakość wykonanych usług a dodatkowo
doprowadzi do zgodności treści siwz.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.
Jest:
„bezpośrednie konsultacje telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną z inżynierem
producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela dotyczące bieżących
problemów związanych z Oprogramowaniem i Systemem”
Winno być:
„bezpośrednie konsultacje telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną z certyfikowanym
inżynierem wykonawcy (zgodnie z pkt. 29.6) lub/i autoryzowanego polskiego przedstawiciela
producenta dotyczące bieżących problemów związanych z Oprogramowaniem i Systemem".
PYTANIE 3
Dot. pkt. 29.3 Załącznika nr 1 do siwz, który brzmi:
„Pomoc techniczna musi być świadczona w języku polskim poprzez centrum kompetencyjne"
Wnosimy o modyfikację postanowienia na: „Pomoc techniczna musi być świadczona w
języku polskim (w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00) poprzez centrum kompetencyjne"
wnioskowana modyfikacja mając na uwadze inne postanowienia siwz w zakresie świadczenia
serwisu w tym w szczególności obowiązków dostępu do wsparcia technicznego, terminów i
obowiązków w zakresie podjęcia interwencji przez serwis wykonawcy a także możliwości
całodobowego we wszystkie dni tygodnia zgłaszania „usterek" drogą mailową nie ma wpływu
na jakość świadczonych usług , w związku z czym wnioskowana modyfikacja nie ogranicza w
jakikolwiek sposób uprawnienia Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.
Jest:
„Pomoc techniczna musi być świadczona w języku polskim poprzez centrum kompetencyjne"
Winno być:
„Pomoc techniczna musi być świadczona w języku polskim (w dni robocze w godzinach 8:00
- 17:00) poprzez centrum kompetencyjne”

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu z 26 marca 2019 roku nie ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia
25.07.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert: 25.07.2019 r. o godz. 13:00.
w Sali nr 108.

