
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.26U.28.2016 Warszawa, 2 stycznia 2017

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz 
zapewnienie dostępu do Internetu”.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 22.12.2016 r. wpłynęły zapytania 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji:
Pytanie 1
Uprzejmie proszę o potwierdzenie czy prowadzone postępowanie numer "BAG.261.1.28.2016" 
dotyczy świadczenia usługi sieci rozległej podstawowej czy też zapasowej?
Odpowiedź na pytanie 1
Prowadzone postępowanie dotyczy świadczenia usługi sieci podstawowej.

Pytanie 2
Czy w ramach prowadzonego postępowania, ofertę może złożyć wykonawca świadczący obecnie 
usługę zapasowej sieci rozległej WAN dla NFZ?
Odpowiedź na pytanie 2
W prowadzonym postępowaniu nie może składać oferty Wykonawca świadczący obecnie usługę 
zapasowej sieci rozległej WAN dla NFZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie odpowiadające za czyszczenie ruchu było 
rozwiązaniem dedykowanym do tej funkcjonalności?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie wymaga, aby rozwiązanie odpowiadające za czyszczenie ruchu było 
rozwiązaniem dedykowanym do tej funkcjonalności.

Pytanie 4
Czy platforma powinna wykorzystywać funkcjonalność Deep Packet Inspection w celu 
eliminowania jedynie pakietów atakujących zamiast blokowania całego ruchu od strony
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potencjalnego atakującego?
Odpowiedź na pytanie 4
Nie, Zamawiający nie wymaga opisanej powyżej funkcjonalności.

Pytanie 5
Czy dostawca powinien wykorzystywać narzędzia typu geo lokalizacja polegającej na 
blokowaniu ruchu z konkretnych krajów w przypadków zmasowanych ataków mogących 
zakłócić działanie platformy?
Odpowiedź na pytanie 5
Nie, Zamawiający nie wymaga opisanej powyżej funkcjonalności.

Pytanie 6
Czy mitygacja ruchu powinna odbywać się na terenie Polski?
Odpowiedź na pytanie 6
Nie, Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie mitygacji było potwierdzone przez Zamawiającego, 
w celu eliminacji false-positive (błędna identyfikacja ruchu prawidłowego, jako atak)?
Odpowiedź na pytanie 7
Nie, Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.

Pytanie 8
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, cześć komparycyjna Umowy 
poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 par. ł 
KSH?
Odpowiedź na pytanie 8
Część komparycyjna umowy będzie zawierała dane wymagane przez art. 374 par. 1 KSH.

Pytanie 9
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści 
postanowień § 6 Umowy, zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na 
podstawie § 6 ust 1 pkt 2 Umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w § 3 ust 1 umowy?
Wykonawca wskazuje, że określenie maksymalnej wysokości kar umownych z punktu widzenia 
Wykonawcy umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z 
realizacją umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w sytuacji, gdyby Zamawiający nie uwzględnił 
ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20 % wartości 
Umowy brutto, zasadnym będzie wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej. 
Wykonawca zwraca uwagę, że interesy Zamawiającego są zabezpieczone, z uwagi na 
postanowienia § 6 ust. 3 Umowy, w świetle których, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego 
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 10
Zamawiający w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy przewidział obciążenie Wykonawcy karami umownymi 
za „opóźnienia” w realizacji poszczególnych postanowień umownych.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wyrażenia „opóźnienie" wyrażeniem „zwłoką".
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Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
natomiast „zwłoka" to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który 
nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego 
zależnych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż 
wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych i odstąpienia od 
umowy nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek 
okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). 
Trzeba mieć tu bowiem na uwadze w szczególności wyrok SN z dnia 20 marca 1968 roku (Sygn, 
Akt II CR 419/67) jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest 
następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 
Kc), kary umownej nie nalicza się.
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11
W treści § 6 ust.4 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia (faktury). Nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i 
potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia uniemożliwia mu 
podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i 
w odpowiedniej wysokości.
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikowanie zapisów Umowy i dodanie w § 
6 ust. 4 po kropce zapisu: „Zaplata kar umownych następuje po przeprowadzeniu postępowania 
potwierdzającego wysokość naliczonej kary umownej”
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12
W treści § 8 ust.4 Umowy Zamawiający wskazuje, że: „W razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, W takim przypadku 
Zamawiającemu należą się kary umowne z tytułu nienależytego świadczenia usług w okresie do 
dnia odstąpienia od umowy, naliczonych zgodnie z załącznikiem 2-4 do umowy".
W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od umowy na 
podstawie § 8 ust. 4 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część prac/za 
usługi świadczone do momentu odstąpienia od umowy?
Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowaną 
część prac za usługi świadczone do momentu odstąpienia od umowy.

Pytanie 13
Zgodnie z § 8 ust. 10 Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania 
umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
Wykonawca zwraca się o wykreślenie ww, postanowienia jako niezgodnego z art. 142 ust. 1 Pzp, 
zgodnie z którym umowy ws. zamówień publicznych są zawierane na czas oznaczony. 
Przedmiotowe postanowienie sprawia, że czas, na który została zawarta umowa przestaje być 
oznaczony. Nadto postanowienie to jest niezgodne z art. 29 ust. 1 Pzp. Przedmiot zamówienia 
polega na świadczeniu usług o charakterze ciągłym, wobec czego do skalkulowania ceny oferty 
niezbędna jest informacja na temat okresu na jaki umowa zostaje zawarta, nie jest możliwe
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skalkulowanie ceny, gdy ustalenia dotyczące okresu, na jaki zawarta ma być umowa są 
niewiążące.
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 10 umowy 
Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, z zachowaniem 
30- dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego zmian 
organizacyjno ~ prawnych skutkujących przekształceniem lub jego likwidacją. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do okresu faktycznie 
świadczonych usług. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia 
i w żaden sposób nie narusza art. 29 PZP. Uregulowana w umowie problematyka ewentualnego 
wcześniejszego rozwiązania umowy, nie zmienia okresu na jaki umowa zostaje zawarta ani jej 
charakteru -  umowy zawartej na czas określony.

Pytanie 14
Odnośnie zapisów Rozdziału 5 ust. 1 i 2 OPZ, prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma 
dostarczyć schemat rozwiązania oraz opis rozwiązania połączeń wraz z ofertą, czy dopiero na 
etapie realizacji zamówienia?
Odpowiedź na pytanie 14
W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale 5 ust 1 i 2 OPZ.
Zapis Rozdział 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wraz z ofertą dostarczy schemat rozwiązania technicznego z wyszczególnieniem 
parametrów łączy.
Zapis Rozdział 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Opis rozwiązania całości połączeń w tym m.in. informacje na temat rodzaju wykorzystanej 
technologii połączeń Wykonawca złoży wraz z ofertą.

Pytanie 15
Odnośnie zapisów Rozdziału 1 ust. 2 oraz Rozdziału 3 ust. 1 OPZ prosimy o informację, do której 
konkretnie lokalizacji Zamawiającego ma zostać doprowadzone łącze do sieci internet? 
Zwracamy uwagę, iż specyfikacja w jednym miejscu wskazuje, iż dostarczenie i utrzymanie łącza 
do Internetu ma być w „kolokacji", natomiast w innym miejscu specyfikacji jest mowa o 
lokalizacji Warszawa, ul. Grójecka 186.
Odpowiedź na pytanie 15
Zamawiający nie wskazuje kolokacji jako miejsca podłączenia intemetu wobec powyższego łącze 
do sieci Internet ma być uruchomione na ulicy Grójeckiej 186 w Warszawie.

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji w załączniku nr 1 -  Opis 
przedmiotu zamówienia wpkt 1.2 w następujący sposób:
„Dostarczenie i utrzymanie łącza dostępowego do sieci Internet wraz z peeringiem BGP, 
spełniającego warunki opisane w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia.”

Pytanie 16
Odnośnie zapisów Rozdziału 3 ust. 1 OPZ prosimy o informację co Zamawiający konkretnie 
rozumie przez pojęcie łącze do Intemetu „realizowane w technologii punkt -  punkt”?
Odpowiedź na pytanie 16
Łącze punkt-punkt to łącze, które z jednej strony ma pojedynczego nadawcę a z drugiej 
pojedynczego odbiorcę.
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Pytanie 17
Odnośnie zapisów Rozdziału 2 ust. 4 OPZ (lista lokalizacji) prosimy o informację:
a) Które budynki, do których Wykonawca ma dostarczyć usługi objęte postępowaniem są 
własnością Zamawiającego?
b) Które budynki do których Wykonawca ma dostarczyć usługi objęte postępowaniem są 
wynajmowane przez Zamawiającego od podmiotów zewnętrznych?
c) Które budynki do których Wykonawca ma dostarczyć usługi objęte postępowaniem są objęte 
nadzorem konserwatora zabytków?
Odpowiedź na pytanie 17
Wykonawca powyższe dane ma uzyskać we własnym zakresie w tym celu powinien kontaktować 
się z osobami wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 18
Odnośnie zapisów Rozdziału 2 ust. 10 OPZ prosimy o potwierdzenie, iż mechanizmy jakości QoS 
zapewnione zostaną na urządzeniach Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie 18
Punkt 2.10 OPZ mówi o urządzeniach Zamawiającego. Z natury działania mechanizmów QoS 
wynika konieczność ich konfiguracji zarówno po stronie Zamawiającego jak 
i Wykonawcy. Zamawiający konfiguruje swoje urządzenia we własnym zakresie.

Pytanie 19
Odnośnie zapisów Rozdziału 2 ust. 10 OPZ prosimy o potwierdzenie, czy na interfejsach 
urządzeń Zamawiającego, do których Wykonawca podłączy usługę, będą mogły zostać 
uruchomione mechanizmy wskazane przez Wykonawcę monitorujące, jakość usług QoS? 
Odpowiedź na pytanie 19
Zamawiający potwierdza, że istnieje taka możliwość.

Pytanie 20
Odnośnie zapisów Rozdziału 12 ust. 10 OPZ prosimy o potwierdzenie, iż wskazanie firmy GTS 
Poland jest prawidłowe.
Odpowiedź na pytanie 20
W dniu 27.12,2016 r. Zamawiający zamieścił informację, iż obecnym dostawcą tej usługi jest 
firma NETIAS.A.

Ponadto w dniu 21.12.2016 r. do Centrali NFZ wpłynęło odwołanie złożone przez Wykonawcę 
Orange Polska SA, w którym Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej terminu wykonania 
zamówienia poprzez zmianę zapisów na:
-  termin na uruchomienie połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ 
i kolokacją siecią rozległą WAN nastąpił nie wcześniej niż w dniu 18 lutego 2017 r., a jeżeli 
uruchomienie połączenia nie byłoby możliwe w tym dniu, powinno nastąpić nie później niż 
w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy,
-  termin na przeniesienie usługi do nowej lokalizacji w Bydgoszczy wynosi 12 tygodni od dnia 
zgłoszenia.
Zamawiający uznał odwołanie w całości.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ odpowiednio. Zapisy 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
- termin na uruchomienie połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ 
i kolokacją siecią rozległą WAN nastąpił nie wcześniej niż w dniu 18 lutego 2017 r.,
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a jeżeli uruchomienie połączenia nie byłoby możliwe w tym dniu, powinno nastąpić nie 
później niż w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy,
Zapisy w rozdziale 2 w ustępie 15 zdanie drugie załącznika nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia 
otrzymuje brzmienie:
- Termin na przeniesienie usługi do nowej lokalizacji w Bydgoszczy wynosi 12 tygodni od 
dnia zgłoszenia
W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi modyfikacjami zapisy SIWZ 
otrzymują brzmienie:
- zapis Specyfikacji w pkt 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ppkt 12 otrzymuje 
następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz 
napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.26U.28.2016 OFERTA -  „Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami 
Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu”. NIE OTWIERAĆ PRZED 
11.01.2017 r.GODZ. 10:30”,
- zapis Specyfikacji w pkt 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ppkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia 
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 11.01.2017 r. 
do godz, 10:00
- zapis Specyfikacji w pkt 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt. 6 
otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 11.01.2017 r o godz, 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 
Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
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