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Lublin, dnia 24.04.2014 r.

Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
04.04.2014 pod numerem 114938-2014.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
Czy usługa prywatnego VPN ma działać na zasadzie każdy z każdym?
Odpowiedź: Nie
Pytanie 2
Czy pomimo zapisu w SIWZ o konieczności wykonania usługi w technologii światłowodowej,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń aktywnych realizujących usługę oraz gwarantujących
separację transmisji w L2 ISO/OSI?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3
Czy nie nastąpił błąd w tabeli przepustowości łączy dostępowych? Wykazane w tabeli 2.4 routery nie są w
stanie obsłużyć efektywnie takich przepływności w tabeli 2.1.?
Odpowiedź: Błąd nie wystąpił, zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza realizację łączy dostępowych zrealizowanych w oparciu o radiolinie
dedykowaną, pracującą w paśmie licencjonowanym punk-punkt, które gwarantują parametry jakościowe
usługi?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łącz dostępowych zrealizowanych w oparciu o medium transmisji
bezprzewodowej.
Pytanie 5
W związku z pytaniami dotyczącymi przepływności oraz warunków technicznych – proszę o przedłużenie
terminu składania ofert, tak aby zamawiający mógł przeprowadzić docelowe rozpoznania techniczne oraz
skalkulować ofertę. Proponowany termin to 22 maja 2014.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w BZP w dniu 04.04.2014 r., termin składani ofert

wyznaczony został na dzień 07.05.2014 r. i jest to czas wystarczający na przeprowadzenie rozpoznania
technicznego i skalkulowanie oferty biorąc pod uwagę fakt, że pytania do specyfikacji można było zadawać
już od dnia 04.04.2014 r.
Pytanie 6
Zał. 5 pkt 2.17 – zamawiający wymaga przekazania w ramach zamówienia dokumentacji powykonawczej,
ale brak jest terminu w jakim należy tą dokumentację przekazać. Proszę o podanie terminu.
Odpowiedź:
§ 3 ust. 6 umowy stanowi, że „Dokumentacja powykonawcza zostanie odebrana protokolarnie wraz z
odbiorem sieci rozległej WAN”
Pytanie 7
Formularz oferty pkt 3 oraz Zał. 5 pkt 4. – zamawiający wymaga załączenia „Opis rozwiązania całości
połączeń, w nim znajdują się m.in. informacje na temat rodzaju wykorzystanej technologii połączeń. Czy
biorąc pod uwagę, że załączone do oferty dokumenty będą podstawą do oceny ofert, Zamawiający wyjaśni,
co dokładnie ma zawierać opis rozwiązania całości połączeń? Brak dookreślenia treści wymaganych
dokumentów może skutkować różnym interpretowaniem ich przez poszczególnych wykonawców, i w
konsekwencji może to uniemożliwić ocenę ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia szczegółowego opisu technicznego oferowanych rozwiązań.
Z załączonego dokumentu powinno wynikać, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego
określone w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji.
Wymagania formalne dotyczące dokumentów zawarte są w pkt 4 załącznika nr 5:
„ 5.1 Do oferty należy dołączyć:
a) Schemat rozwiązania technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem
parametrów łączy.
b) Opis rozwiązania całości połączeń, w nim znajdą się min. informacje na temat rodzaju
wykorzystanej technologii połączeń”.
Pytanie 8
par 4 ust. 4 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień zapłaty został uznany dzień
wpływu należności na konto Wykonawcy? Za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie
środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela. W przypadku płatności bezgotówkowej datą spełnienia
świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło rachunek bankowy wierzyciela.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 9
par 6 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyjaśni, kto i w jakim terminie będzie potwierdzał usunięcie
awarii? Czy potwierdzenia takiego będzie dokonywał pracownik Zamawiającego? Jeżeli potwierdzenia
bezie dokonywał pracownik Zamawiającego, czy będą one dokonywane również w dni ustawowo wolne od
pracy?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 6 ust 1 wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii stanowić
będzie załącznik nr 3 do umowy. Wykaz ten zawierać będzie dane kontaktowe upoważnionych
pracowników Zamawiającego, którzy zgłaszać będą awarię lub potwierdzać jej usunięcie również w dni
ustawowo wolne od pracy.
Pytanie 10
par 5 ust. 5 wzoru umowy - kara umowna ma być naliczana za czas do potwierdzenia usunięcia awarii, co
może oznaczać również naliczenie kary za czas, w którym usługa działa poprawnie, ale Wykonawca nie
otrzymał potwierdzenia usunięcia awarii (par 6 ust. 3) . Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że kary
umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy bez możliwości ustosunkowania się przez
Wykonawcę do faktycznych podstaw ich naliczenia oraz ich wysokości. Czy Zamawiający wyrazi zgodę,
aby zapłata kar umownych nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty
obciążeniowej – potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i
poprawności naliczenia tych kar.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie potwierdzał fakt usunięcia awarii niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy
informacji o jej usunięciu.

Zgodnie z § 5 ust. 5 umowy Zleceniobiorca pomniejsza wynagrodzenie należne w następnym miesiącu
o kwotę kar naliczonych zgodnie z tabelami Z2.1 lub Z2.2.
Pytanie 11
par 11 wzoru umowy – Zamawiający zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności dla zmiany
umowy, ale nie określa zakresu dopuszczalnych zmian (art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
W przypadku braku określenia w SIWZ dopuszczalnych zmian umowy, w przyszłości nie będzie możliwe
wprowadzenie do umowy żadnych zmian poza zmianami, które są nieistotne. Czy w związku z tym
Zamawiający wyjaśni jaki przewiduje zakres dopuszczalnych zmian umowy ?
Odpowiedź:
Zmawiający nie planuje wprowadzania zmian treści umowy.
Pytanie 12
Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza
uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwości zmiany umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą
świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy? Jeżeli Zamawiający
dopuszcza możliwość uwzględnienia powyższych kwestii, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie
w SIWZ następującego postanowienia:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą
świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian
w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych
do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany
umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa
podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy
powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana
umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.” ?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o podatek
VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. Zapis ten umożliwia Stronom regulowanie należności
w przypadku zmian w przepisach prawa podatkowego.
Pytanie 13
Zgodnie z opisem technicznym przedmiotu Zamówienia (str. 11) –pkt. 2.4 „Sieć WAN NFZ ma być oparta
na technologii L2VPN – przy wykorzystaniu routerów Zamawiającego opisanych w pkt. 2.14 oraz
wykonana w technologii światłowodowej” Tymczasem w pkt 2.10 (str. 12)-„d)współczynnik utraty
pakietów– PLR (ang. Packet Loss Ratio) określa się jako stosunek liczby utraconych pakietów do całkowitej
liczby transmitowanych pakietów. e)jitter (wariancja opóźnienia)w ramach usługi definiuje się jako
zjawisko nieregularnego przybycia pakietów do strony odbiorczej.”
Zamawiający oczekuje realizacji usługi w technologii L2VPN. Jeżeli dobrze rozumiemy wymagania
Zamawiającego – oczekuje on realizacji usługi w warstwie drugiej modelu OSI.
Tymczasem w w/w punkcie 2.10 Zamawiający wymaga monitorowania opóźnienia i strat pakietów.
Definicja pakietu jest charakterystyczna dla warstwy trzeciej modelu OSI. Chcielibyśmy zwrócić uwagę że
operator dostarczając usługę w warstwie drugiej modelu OSI nie będzie w stanie monitorować parametrów
dotyczących warstwy trzeciej modelu OSI.
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ tak by były spójne ze sobą.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że rezygnuje z zapisów siwz w punktach 2.10 oraz 2.11
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Joanna Klimkowska

