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WOAG-III.261.9.2021 

 

 

 

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia, publicznego, którego wartość szacunkowa jest 

nie mniejsza niż 50 000 PLN, a nie przekracza kwoty 130 000 PLN, działając zgodnie z art. 2 ust. 

1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) na: „połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, 

zapewnienie dostępu do internetu oraz dzierżawa włókien światłowodowych”. 

 

3 lutego 2021 r. do Zamawiającego - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Łodzi, wpłynął wniosek o treści: 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Zbyt krótki termin uniemożliwia 

przeanalizowanie możliwości technicznych realizacji usługi. 

Wnoszę o możliwość złożenia oferty do piątku tj. 19-02-2021 r. 

Wnoszę również o przedłużenie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi. Termin 7 dni umożliwia 

wyłącznie realizację usługi przez obecnie świadczącego operatora. Prosimy o równe traktowanie 

wykonawców, a co za tym idzie przedłużenie terminu realizacji rozpoczęcia świadczenia usługi 

do 90 dni. 

Mam jeszcze pytanie techniczne, czy jest zrobiony dopływ ze studzienki do Państwa budynku 

i czy możemy z niego skorzystać? 

 

Odpowiedź. 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat Zamawiający korzystał z usług różnych operatorów w zakresie usług 

tożsamych z opisem przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania lub w podobnym zakresie. 

Zatem nie tylko Wykonawca świadczący aktualnie usługi Zamawiającemu posiada infrastrukturę 

pozwalającą na niemal natychmiastowe uruchomienie usługi. Ponadto, Zamawiającemu znana jest 

praktyka kilku operatorów rynku infrastruktury telekomunikacyjnej, którzy wykorzystując bieżące 

dane, oferują usługi światłowodowe na infrastrukturze innych operatorów. 

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi spełnia obiektywnie uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

Dla Zamawiającego istotne jest, aby przedmiot umowy został wykonany przez Wykonawcę nie tylko 

w określony sposób, ale również w ustalonym terminie. Oczekiwania potencjalnego Wykonawcy 

nie mogą zmuszać Zamawiającego do dostosowywania warunków postępowania do swoich możliwości. 

Mając na względzie powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu rozpoczęcia 

świadczenia usługi oraz nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji danych. 

Zamawiający nie wypowie się w sprawie studzienki, która znajduje się poza terenem administrowanym 

przez Zamawiającego. 
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