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Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2016 r. pod numerem
303270-2016.
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 nr 1
Dot. Załącznik n5 5,pkt 2.2: Sieć połączy 4 lokalizacje znajdujące się w/w miastach (Tabela 1. Lp.
2,3,4,5) z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim (Tabela 1. Lp.1).
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że sieć WAN ma być zbudowana w topologii gwiazdy
z punktem centralnym zlokalizowanym w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim.
Odpowiedź 1
Sieć ma być zbudowana w oparciu o topologię gwiazdy. Zamawiający dopuszcza położenie
centralnego punktu topologii w infrastrukturze wykonawcy.
Pytanie nr 2
Dot. Załącznik 5, pkt 2.10: W zakres zamawianej usługi (jeżeli zajdzie taka potrzeba) wchodzi
również konfiguracja urządzeń Zamawiającego niezbędna do uruchomienia i utrzymania sieci WAN.
Konfiguracja powinna być przeprowadzona wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
Konfiguracja wykonana w ramach sieci WAN nie może zakłócić ani obniżyć już działającej
funkcjonalności na urządzeniach Zamawiającego.
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na temat typu routerów należących do Zamawiającego
w poszczególnych lokalizacjach – tj. określenie: modelu urządzenia, nazwę producenta urządzenia
oraz wersję IOS.
Odpowiedź 2
Konfiguracja routerów Zamawiającego będzie uzgodniona na etapie uruchomienia usługi.
Zamawiający korzysta z urządzeń Fortinet Fortigate 500D oraz Fortigate 60D.

Pytanie nr 3
Dot. Roz. 5 siwz
Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy we wskazanej podstawie do wykluczenia doszło do
omyłki. Zamawiający podał art. 25 ust. 12-13 PZP, tymczasem takich przepisów w ogóle nie ma
w ustawie. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że chodzi
o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12)-13) Pzp, Zamawiający nadto wskazuje
generalnie, że wykluczy wykonawcę na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia,
Wykonawca zwraca się o wskazanie, które konkretnie fakultatywne przesłanki wykluczenia
zastosuje Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź 3
Tak, chodzi o obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawców wskazane w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, pkt 12 – 23. Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć Wykonawców, wobec których
zachodzą określone w tych przepisach przesłanki wykluczenia, co zostało wskazane w pkt. III. 2.1
ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w BZP oraz w treści Oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 2 do specyfikacji.
W pkt. III. 2.2) ogłoszenia wskazana została również fakultatywna podstawa wykluczenia
określona przez Zamawiającego, wynikająca z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)”
Pytanie nr 4
Dot. Roz. 6 ust. 3 siwz
Czy Zamawiający potwierdza, że należy złożyć dokumenty potwierdzające brak przesłanek do
wykluczenia dla podwykonawców?
Odpowiedź 4
Zgodnie z zapisami rozdziału 6. ust 3 oraz załącznika nr 2 do specyfikacji Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa następujące
oświadczenie:
„ …….OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:
……………………………………………………………………..….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………
(podpis) ……………………… „

Pytanie nr 5
Dot. Zapisu § 6 ust. 3 IPU, że czas usunięcia awarii liczy się do momentu potwierdzenia jej
usunięcia.
W związku z powyższym zapisem, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i przez którą stronę umowy
ma nastąpić potwierdzenie? Jeśli potwierdzenie ma nastąpić przez Zamawiającego, w jaki sposób
będą liczone kary umowne, jeśli nie dokonanie potwierdzenia, a tym samym nie dochowanie terminu
usunięcia awarii będzie wynikało z opóźnienia Zamawiającego w potwierdzeniu naprawienia
awarii?
Odpowiedź 5
Zamawiający będzie potwierdzał fakt usunięcia awarii niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy
informacji o jej usunięciu, również w dni ustawowo wolne od pracy.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca spełni warunek o którym mowa w Sekcji III pkt. 1.3
SIWZ dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli do oferty załączy dowody w formie 3
referencji potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług sieci rozległej WAN dla
co najmniej 4 lokalizacji (4 węzły) o przepustowości nie mniejszej niż 2Mbs?
Odpowiedź 6
Zgodnie z zapisami rozdziału 6 pkt. 5 specyfikacji
„5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących, niżej
wymienionych, oświadczeń lub dokumentów:
Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z dowodami
określającymi czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykonawca spełni warunek o którym mowa w Sekcji III pkt. 1.3 SIWZ dot. zdolności technicznej
lub zawodowej, jeśli na wezwanie Zamawiającego załączy dowody w formie 3 referencji
potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług sieci rozległej WAN dla co
najmniej 4 lokalizacji (4 węzły) o przepustowości nie mniejszej niż 2Mbs
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Wiesław Czyżyk

