
Znak: WAG.261.1.2020                                                              Lublin, dnia 23.10.2020 r.
            OL.261.1.8.JP                                 

O F E R E N C I

(wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie przetargu 

nieograniczonego  na modernizacje sieci LAN opublikowanego w BZP z dnia 09.10.2020 r. pod 

numerem 594640-N-2020. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz o dokonanych na podstawie art. 38 ust. 4 zmianach. 

Pytanie:

W zmianie treści SiWZ Zamawiający zamieścił zapis: 

"Rozdział XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Cena – 60% 

2. Jednorodność rozwiązania – 40%" 

Oferent zwraca się z prośbą o obniżenie wagi kryterium "jednorodność rozwiązania" do wartości 

10% ponieważ obecna waga kryterium w wysokości 40% ogranicza konkurencyjność 

postępowania stawiając na uprzywilejowanej pozycji Oferentów, którzy zaoferują rozwiązanie firmy 

Extreme. Obecny podział wartości oceny ma na celu stworzenie jedynie złudnego poczucia 

konkurencji w powyższym postępowaniu gdzie tak naprawdę jej nie ma. Ceny urządzeń tej samej 

klasy różnych producentów różnią się zazwyczaj na poziomie -/+10%, nie jest zatem możliwe aby 

jakkolwiek inny producent zaoferował swój sprzęt (często nawet lepszej klasy niż Extreme) tak aby 

zniwelować różnicę 40% w ocenie. Zgodnie z powyższym zwracamy się z prośbą o stworzenie 

konkurencyjności w postępowaniu poprzez zmianę zapisu na poniższy: 



"Rozdział XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Cena – 90% 

2. Jednorodność rozwiązania – 10%"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Wymagania bazowe zdefiniowane w 114 punktach opublikowane w ramach SIWZ w dniu 9 

października 2020r powstały na bazie obecnie pracującej infrastruktury krytycznej Zamawiającego i 

wykorzystywanych w niej funkcji. W ramach udzielonych odpowiedzi Zamawiający dopuścił 

rozwiązania, które spełniają jedynie 30 wymagań, co w sposób znaczący uwidacznia, że dopuszczone 

rozwiązanie równoważne wcale nie musi być tej samej jakości (a tym bardziej lepszej) na którą 

powołuje się Wykonawca.

W przypadku posiadania przełączników różnych rodzin, czy producentów, pracujących na różnych 

systemach operacyjnych i braku kompatybilności między nimi np. na poziomie możliwości budowania 

stosów, Zamawiający traci możliwość elastycznego rekonfigurowania sieci, łatwej rozbudowy 

poszczególnych punktów dystrybucyjnych oraz reagowania na wypadek awarii poprzez przesuwanie 

własnych urządzeń z jednego miejsca w inne. Co więcej, sieć Zamawiającego nie jest wyposażona 

jedynie w warstwę przełączającą, ale też centralny system zarządzania wyposażony w funkcje 

bezpieczeństwa, diagnostyki i analityki sieciowej. Zamawiający nie może przewidzieć wszystkich 

potencjalnie możliwych konfiguracji systemów jakie mogą być zaoferowane przez wykonawców, a co 

za tym idzie, czy zaoferowane przełączniki będą z wyżej wymienionymi systemami współpracowały. 

W przypadku braku takiej współpracy Zamawiający podobnie nie jest w stanie przewidzieć jakie 

dodatkowe systemy Zamawiający będzie zmuszony zakupić dodatkowo poza obecnym 

postępowaniem, aby docelowo osiągnąć stan podobny do obecnie wykorzystywanego zestawu 

funkcji, niezawodności działania oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zamawiający nie jest 

również w stanie przewidzieć czy nowe urządzenia i ich systemy zarządzające będą współpracowały 

z obecną infrastrukturą, czy nie będą powodowały konfliktów i czy nie doprowadzą do przerw w 

codziennej działalności operacyjnej. Ponadto, wdrożenie systemów nowego typu, wyszkolenie 

pracowników w ich obsłudze i administracji, a także nabycie doświadczenia przez personel 



Zamawiającego jest długim procesem, którego Wykonawca nie musi uwzględniać w swojej ofercie, 

zaś z punktu widzenia Zamawiającego ma wartość szczególną. Zdefiniowane parametry 

jednorodności rozwiązania gwarantują Zamawiającemu zabezpieczenie się przed potencjalnymi 

ryzykami (operacyjnymi, technologicznymi oraz finansowymi) których skala uzasadnia zdefiniowane 

kryteria oceny ofert.

    Przewodnicząca Komisji Przetargowej                                                                        

            Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
                   Joanna Klimkowska
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