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Warszawa, 2020-08-05 

WZ.270.179.2020 
2020-18019 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Zakup i dostawa przełączników SAN, znak sprawy: WZ.270.179.2020 

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy Rozdz. V pkt. 1.2.3 SIWZ.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie – wykonał 

należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę przełączników SAN o 

wartości co najmniej 100 000 brutto każda;  

Ponieważ elementem zamówienia jest dostawa, montaż, aktualizacja oprogramowania oraz serwis 

prosimy o dopuszczenie szerszego wymagania dotyczącego doświadczenia, ponieważ podmiot 

utrzymujący rozwiązania SAN również ma identyczną lub często większą wiedzę odnośnie technologii SAN 

niż podmiot jedynie ją dostarczający.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie – wykonał 

należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę lub utrzymanie 

przełączników SAN o wartości co najmniej 100 000 brutto każda;  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Rozdz. V pkt 1.2.3 SIWZ nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie – wykonał 

należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę lub utrzymanie 

przełączników SAN o wartości co najmniej 100 000 brutto każda;” 

 

Pytanie 2 

Dotyczy tabeli 4. Minimalne wymagania techniczne dla każdego, pojedynczego przełącznika. Prosimy o 

potwierdzenie, że pisząc „Przełącznik FC musi być przystosowany do montażu w szafie typu rack 19”, 
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o wysokości maksymalnie 1U”, Zamawiający miał na myśli maksymalną wysokość przełącznika wynosząca 

maksymalnie 1U.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wysokość urządzenia może wynosić maksymalnie 1U. 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i wystąpieniem okoliczności uzasadniających 

zmiany treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

następujących zmian: 

 

1. Rozdział V pkt 1.2.3 SIWZ – zdolności techniczne lub zawodowe 

Dotychczasowy zapis: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym 

okresie – wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę 

przełączników SAN o wartości co najmniej 100 000 brutto każda; 

Otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym 

okresie – wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę 

lub utrzymanie przełączników SAN o wartości co najmniej 100 000 brutto każda; 

 

2. Rozdział X pkt 2 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców w miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Wykonawca nieposiadający możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej może złożyć ją w 

formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakowanej w następujący 

sposób:  

Centrum e-Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa  

Oferta w postępowaniu na:  

Zakup i dostawę przełączników SAN  

znak sprawy: WZ.270.179.2020 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2020-08-07 o godz. 13:00 

(Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 

Otrzymuje brzmienie: 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu. Klucz publiczny 
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niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców w miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Wykonawca nieposiadający możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej może złożyć ją w 

formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakowanej w następujący 

sposób:  

Centrum e-Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa  

Oferta w postępowaniu na:  

Zakup i dostawę przełączników SAN  

znak sprawy: WZ.270.179.2020 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2020-08-10 o godz. 13:00 

(Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy; 

 

3. Rozdział XI pkt 1 i 2 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

1.Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również 

w miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-08-07, do godziny 11:00. 

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 

00- 184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, również do dnia 2020-08-07, do godziny 11:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ 

Otrzymuje brzmienie: 

1.Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również 

w miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-08-10, do godziny 11:00. 

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 

00- 184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, również do dnia 2020-08-10, do godziny 11:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ 

 

Dyrektor 

Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa 

Systemów Teleinformatycznych 

 

2020-08-05 (-) Roman Łożyński 

..................................................................................... 

(podpis kierownika  zamawiającego  

lub osoby umocowanej) 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


