
N~Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.14.2018 Warszawa, 2 maja 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
są „Uslugi w zakresie oprogramowania Red Hat”.

W dniu 26.04.2018 r. oraz 27.04.2018 r. wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ. Na
podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
W części V SIWZ Ad. 1 .2a) Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu dotyczący
wiedzy i doświadczenia jakim winien legitymować się Wykonawca chcący ubiegać się o udzielenie
zamówienia w niniejszym postępowaniu w następujący sposób:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udzialu w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) (...)

2) Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi dysponować 4 osobami spełniającymi poniższe
wymagania przy czym:
a) (...)

b) co najmniej dwie osoby posiadają certyj~kat Red Hat Cert~f~ed Security Specialist (RHCSS).
Wykonawca pragnie zauważyć, iż wymagana przez Zamawiającego certyfikacja na poziomie RHCSS jest
obecnie niedostępna w ścieżce edukacyjnej producenta (RedHat). Na dzień ogłoszenia postępowania
zdobycie wymaganej certyfikacji jest niemożliwe. Producent wycofał ten stopień certyfikacji ze ścieżki
edukacyjnej. Certyfikaty RHCSS uzyskane przed jego wycofaniem będą ważne jeszcze 2 lata. Dodatkowo,
należy podkreślić, iż na podstawie dostępnej wiedzy Wykonawcy obecnie na rynku istnieje jeden
Wykonawca który posiada w swoim portfolio wycofane przez producenta certyfikaty.
Biorąc po uwagę powyższe Wykonawca pragnie zauważyć, iż tak sformułowany warunek udziału w
postępowaniu, polegający na wymaganiu certyfikacji na poziomie RHCSS która jest obecnie niedostępna,
a jednocześnie posiadana wyłącznie przez jednego wykonawcę obecnego na rynku, ogranicza konkurencje
prowadząc do nieuprawnionego ograniczenia kręgu wykonawców do jednego, wyłączenia niektórych
wykonawców z udziału w postępowaniu, tym samym Zamawiający naruszył art. 22 ust. 1, la, art. 22d w
zw. z art. 7 ust. 1 ustawy.
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Wobec powyższego Wykonawca wzywa do zaprzestania naruszenia ww. przepisów poprzez zmianę treści
SIWZ na podstawie art. 38 ust 4 ustawy i usunięcie przedmiotowego warunku udziału.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający zmienia zapis S1WZ w pkt. 5.1 ppkt. 2. zapis otrzymuje brzmienie na

1) Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi dysponować 4 osobami
spełniającymi poniższe wymagania przy czym:

a) każda z osób posiada certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE),
b) co najmniej dwie osoby, które posiadają certyfikat Red Hat Certified Security

Specialist lub mają zdane łącznie trzy egzaminy Red Hat EX333,EX423,EX429 lub
posiadają certyfikat Red Hat Certified Architect.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub warunek
podmioty te mogą spełniać łącznie.

Zapis w załączniku nr 5 do umowy w tabeli zmienia się odpowiednio i otrzymuje brzmienie:

Wykaz osób mąjących uczestniczyć w realizacji zamówienia
Numer ważnego certyfikatu

Numer ważnego certyfikatu RHCSS lub
. . . RHCE Numer ważnego certyfikatu

Lp. Imię i nazwisko . . . . „ .(obligatoryjnie — kazda z osob) RHCA lub łącznie zdane
egzaminy Red Hat

EX333,EX423,EX429

1.
2.
3.
4.

Zapis w ~ 5 umowy zmienia się odpowiednio i otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca na potrzeby realizacji umowy zapewni zespół składający się z 4 osób, posiadających
następujące Certyfikaty, przy czym:

1) co najmniej dwie osoby które posiadają certyfikat Red Hat Certified Security Specialist lub
mają zdane łącznie trzy egzaminy Red Hat EX333,EX423,EX429 lub posiadają certyfikat Red
Hat Certified Architect.

2) każda z osób musi posiadać Red Hat Certified Engineer (RHCE),

Pytanie 2
W części V SIWZ Ad. 1.1) Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy
i doświadczenia jakim winien legitymować się Wykonawca chcący ubiegać się o udzielenie zamówienia w
niniejszym postępowaniu w następujący sposób:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna ww. warunek za spelniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciqgłych uwzględniane sq również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie, co najmniej 2 usług asysty technicznej systemów Red Hat Enterprise Linux wraz z Red Hat
Satellite, każda o wartości przekraczającej 600.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
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wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub sq
wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.
Zdaniem Wykonawcy ww. warunek został sformułowany w sposób nieprawidłowy, a co za tym idzie
winien zostać zmieniony.
Główna część przedmiotu zamówienia dotyczy subskrypcji oprogramowania RedHat wymienione w
Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym subskrypcja RedHat Satelite w ilości 1, podczas gdy inne
subskrypcje powinny zostanie zapewnione w ilości odpowiednio 64 i 33, oraz usługi asysty technicznej
(28 roboczodni) i warsztaty.
Wykonawca pragnie zauważyć, że tak postawiony warunek udziału w którym należy wykazać się
świadczeniem wyłącznie usług asysty technicznej systemów Red Hat Enterprise Linux wraz z Red Hat
Satellite wyklucza wykonawców posiadających doświadczenie w realizacji usług wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia, posługujących się doświadczeniem w postaci usług w zakresie oprogramowania
Red Hat Enterprise Linux (w tym subskrypcja oprogramowania) wraz ze świadczeniem usług asysty
technicznej. Należy podkreślić, iż usługi asysty technicznej stanowią dodatek do subskrypcji
oprogramowania wchodzących w skład systemów RedHat, występują łącznie. Przy czym wartość usług
asysty technicznej stanowi od kilku do kilkunastu procent wartości tego typu zamówień. Znacząca część to
usługi świadczone dla systemów RedHat w postaci subskrypcji.
Wątpliwości budzić nie może, że zamawiający jako gospodarz postępowania formułuje warunki udziału w
postępowaniu celem weryfikacji zdolności wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia, jednakże
nie powinien robić tego bezkrytycznie bez uprzedniej analizy możliwości wykonawców, a także celu jaki
zamawiający chce osiągnąć formułując dany warunek.
W tym miejscu podnieść należy, że warunek udziału w postępowaniu winien być tak skonstruowany aby
nie prowadzić do nieuprawnionego wyłączenia niektórych wykonawców z udziału w postępowaniu
pomimo, iż dają rękojmie jego należytego wykonania.

Zdolność zawodową wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie posiadanego doświadczenia
weryfikuje się poprzez badanie czy wykonawcy wykonali podobne zamówienia (funkcjonalnie,
przedmiotowo oraz celowo).
Wykazanie się doświadczeniem w postaci świadczenia usług dla oprogramowania wchodzącego w skład
systemów RedHat (w tym subskrypcja) jest zakresem szerszym od usług asysty technicznej, które są
dedykowanym, specjalistycznym rodzaj em usług.
Mają na uwadze powyższe postawić należy tezę, że Zamawiający poprzez lekkomyślne działanie
przejawiające się literalnym stosowaniem przepisów oraz zaniechaniem zbadania celu jakiemu dane
przepisy służą, w sposób nieuprawniony ograniczył dostęp do zamówienia wykonawcom dającym
rękojmie należytego wykonania, a tym samym naruszył art. 22 ust. I, Ia „ art. 22d w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy.
Wobec czego Wykonawca wzywa do zaprzestania naruszenia ww. przepisów poprzez zmianę treści SIWZ
na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zastępując obecnie brzmienie V SIWZ 1.1) brzmieniem następującym:
V SIWZ 1.1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane sq również wykonywane) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie oprogramowania Red Hat Enterprise Linux (w tym
subskrypcja), każda o wartości przekraczającej 600.000,00 zł brutto, zpodaniem ich wartoścż~ przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniejjednego z Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w ust. 5.1. pkt. 1. zapis otrzymuje brzmienie na
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał ( a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie
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ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 usług asysty technicznej wraz z
subskrypcją Red Hat Enterprise Linux wraz z Red Hat Satellite lub równoważnych, każda o
wartości przekraczającej 600.000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej
jednego z Wykonawców.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne do Red Hat Satellite rozwiązanie oparte na
projekcie Spacewalk?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania Spacewalk, ponieważ produkcyjnie używa Red Hat
Satellite w wersji 6.2. Rozwiązanie oparte o projekt Spacewalk nie posiada funkcjonalności,
która jest wykorzystywana przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami nie zachodzi
konieczność zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zastępca Przewodniczącej
Koms i Przetargowej
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