
Znak  WAG.II.261.1.3.2019      Kraków, 9 kwietnia 2019 r. 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Przedłużenie  licencji wraz ze wsparciem serwisowym i aktualizacjami 

na oprogramowanie PaloAltoNetworks TRAPS Advanced Endpoint 

Protection na okres 36 miesięcy” 

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w odpowiedzi na 

pytanie wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela odpowiedzi jak 

poniżej. 

 

Pytanie 1 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie dotyczącym warunków udziału 

w postępowaniu. 

W punkcie 5 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” Zamawiający wymaga: 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu:5.1.1 - posiadają doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj. 

należycie wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert - a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zamówienia polegające na 

udzieleniu lub zapewnieniu udzielenia licencji PaloAltoNetworks TRAPS Advanced Endpoint 

Protection lub równoważnych dla co najmniej 500 stacji roboczych na okres co najmniej 12 miesięcy, a 

należyte wykonanie tych zamówień zostanie potwierdzone stosownymi dowodami, 

5.1.2 posiadają potencjał osobowy niezbędny do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 

osobą posiadającą certyfikat TRAPS CLOUD lub TRAPS NORMAL SPECIALIZATION, a w 

przypadku złożenia oferty równoważnej certyfikat wydany przez producenta oferowanego 

oprogramowania równoważnego potwierdzający posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu 

instalacji, obsługi oraz serwisu proponowanego oprogramowania równoważnego, 

Pyt. 1.  

Przedstawione w pkt. 5.1.2. nazwy nie są prawidłowymi nazwami certyfikatów osobowych. 

Funkcjonujące nazwy specjalizacji osobowych to „PSE: Endpoint Associate Exam” oraz „PSE: 

Endpoint Professional Exam”. 

Czy Zamawiający uzna warunek opisany w pkt. 5.1.2 za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi 

powyższe certyfikaty? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu punktu 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, który otrzymuje brzmienie: „5.1.2 posiadają potencjał osobowy niezbędny do 

wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat TRAPS 

CLOUD lub TRAPS NORMAL SPECIALIZATION lub PSE: Endpoint Associate Exam lub PSE: 

Endpoint Professional Exam, a w przypadku złożenia  oferty równoważnej certyfikat wydany 

przez producenta oferowanego oprogramowania równoważnego potwierdzający posiadanie 

specjalistycznej wiedzy z zakresu instalacji, obsługi oraz serwisu proponowanego 

oprogramowania równoważnego”. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający uzna warunek 

za spełniony jeśli Wykonawca, przedstawi certyfikaty, wskazane w zapytaniu. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który zostaje wyznaczony 

na dzień 12 kwietnia 2019r., godz. 10:00. Oferty należy składać na adres: Małopolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-589 Kraków, ul. Ogłęczyzna 20, w 

Wydziale Administracyjno – Gospodarczym, Zamówienia Publiczne pok. 11 (od poniedziałku do 

piątku w godzinach 800 – 1600). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019r. o 

godz. 11.00 w budynku wynajmowanym przez zamawiającego w Krakowie, przy ul. Ogłęczyzna 

20, w pok. 14. 


