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Dotyczy
prowadzonego w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sprawie usługi serwisu i wsparcia pogwarancyjnego serwerów oraz infrastruktur
konwergentnych

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu, dotyczącymi treści specyfikacji
warunków

zamówienia,

działając

na

podstawie

art.

284

ust.

2

ustawy

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129
z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy ofertę należy złożyć tylko elektronicznie, przez miniPortal, czy równocześnie tradycyjnie (tak
wynika z punktu 1 w rozdz. XVI)?
Odpowiedź:
Zgodnie z wymaganiem w rozdz. XV ust. 3 SWZ ofertę należy złożyć w formie elektronicznej.
W rozdz. I SWZ (wskazanym w rozdz. XVI ust. 1 przywołanym w pytaniu) podany jest adres
elektroniczny NSA, na który należy złożyć ofertę.

Pytanie 2:
Tytuł zapytania dotyczy wsparcia pogwarancyjnego, a nie gwarancyjnego tj. producenta. Czy zasadne
jest wymaganie autoryzacji producenta?
Odpowiedź:
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający
zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

>

W rozdziale XI ust. 2:

treść w brzmieniu:
„2. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający autoryzację Wykonawcy do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia, wystawiony przez producenta urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (OPZ) do
SWZ lub przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski.
2) Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny posiadany przez Wykonawcę,
obejmujący usługi serwisowe.”

zastępuje się treścią w brzmieniu:
„2. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny posiadany przez Wykonawcę,
obejmujący usługi serwisowe.”

>

W załączniku nr 1 do SWZ (Formularz oferty)

wykreśla się punkt 5 o treści:
„5. Posiada autoryzację producenta urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (OPZ) do SWZ (lub
autoryzowanego

dystrybutora producenta

na terenie

Polski),

obejmującą

świadczenie

usług

serwisowych będących przedmiotem zamówienia (dokument składany wraz z ofertą).”

>

w załączniku nr 2 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), punkt 3.1:

treść w brzmieniu:
„3.1. Autoryzacje i certyfikaty:
- Autoryzacja producenta sprzętu (lub upoważnionego przedstawiciela producenta w Polsce) dla
Wykonawcy obejmująca świadczenie usług serwisowych będących przedmiotem zamówienia.
- Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny dla Wykonawcy, obejmujący usługi
serwisowe."
zastępuje się treścią w brzmieniu:
„3.1. Certyfikaty:
- Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny dla Wykonawcy, obejmujący usługi
serwisowe."

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust. 3 ustawy
ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, przez co
zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

>

W rozdz. XVI ust. 1

otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.11.2021 r. do godz. 10.00. Adres elektroniczny do
złożenia oferty podany jest w rozdziale I.”

>

W rozdz. XVI ust. 5

otrzymuje brzmienie:
„5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2021 r. o godz. 12:00.”

>

W rozdz. XIV ust. 1

otrzymuje brzmienie:
„1.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 3.12.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Zamawiający informuje, że w związku z w/w zmianami SWZ wprowadził także stosowne zmiany
w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu eZamówienia.

Jednocześnie,

Zamawiający

zawiadamia,

że

na

stronie

internetowej

prowadzonego

postępowania dostępne są zmienione edytowalne załączniki do SWZ - aktualny Formularz
ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
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