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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/13/2020 pn.: Objęcie nadzorem oraz 

administracją infrastruktury serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zmieniono jej treść oraz przedłużono termin składania ofert: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
 

ZESTAW 1 

 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej gdy Wykonawca 
wykaże się wykonywaniem usług serwisowych nieprzerwanego świadczenia co najmniej 12 miesięcy w ramach 

podpisanych umów serwisowych dla różnych podmiotów o wartość usług serwisowych min. 80 000,00 zł brutto 

rocznie? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 

 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w następującym zakresie:  

- w Rozdziale V SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków) Zamawiający zmienia opis warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 
2 litera c) i. SIWZ, nadając mu brzmienie: 

 
DLA ZADANIA NR 1 

„i. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
lub wykonuje, co najmniej jedną usługę podobną do usługi objętej przedmiotem zamówienia;  

Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę serwisową o następujących cechach:  
- wartość usługi serwisowej min. 80 000,00 zł brutto w ramach podpisanych umów serwisowych dla różnych 

podmiotów;  

- zakres usługi serwisowej obejmował/obejmuje obsługę serwerów (fizycznych i wirtualnych), systemów 
wirtualizacji opierających się o klaster fizycznych serwerów i wspólny zasób pamięci;  

- minimalny okres nieprzerwanego świadczenia usługi: co najmniej 12 miesięcy.  
 

W przypadku usług nadal wykonywanych wartość dotychczas zrealizowanej usługi, świadczonej w sposób 
nieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy musi wynosić 80.000,00 zł brutto.” 
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DLA ZADANIA NR 2 

„i. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

lub wykonuje, co najmniej jedną usługę podobną do usługi objętej przedmiotem zamówienia;  
Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę serwisową o następujących cechach:  

- wartość usługi serwisowej min. 80 000,00 zł brutto w ramach podpisanych umów serwisowych dla różnych 
podmiotów;  

- zakres usługi serwisowej obejmował/obejmuje musi zawierać obsługę firewalli sprzętowych, przełącznik 

sieciowych warstwy trzeciej;  
- minimalny okres nieprzerwanego świadczenia usługi: co najmniej 12 miesięcy.  

 
W przypadku usług nadal wykonywanych wartość dotychczas zrealizowanej usługi, świadczonej w sposób 

nieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy musi wynosić 80.000,00 zł brutto.” 

 
Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał się tymi samymi usługami serwisowymi w obu częściach 
postępowania dla spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 3 

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie 
w zakresie definiowania i charakteryzowania najważniejszych technik ataków stosowanych przez hakerów oraz 

identyfikowania i analizowania podatności na ataki hakerów w organizacji a także w tworzeniu polityki na 
urządzeniach IDS/IPS dotyczącej wykrywania włamań, spełniającej wymagania dla Certified Ethical Hacker 

(CEH) lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż CEH, potwierdzone certyfikatem 

Certified Ethical Hacker (CEH) lub innym tożsamym dokumentem (zaświadczeniem); 
Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dysponowania 2 osobami posiadającymi certyfikat 

ukończenia szkolenia Certified Ethical Hacker (CEH), wystawiony przez autoryzowaną jednostkę szkoleniową? 
ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza aby osoby którymi dysponuje wykonawca posiadały więcej niż jeden certyfikat? 

Wykonawca do realizacji obu zadań będzie dysponował 3 inżynierami z czego każdy posiada więcej niż 1 
wymagany certyfikat. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał się tymi samymi osobami w obu częściach postępowania 
dla spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający przewiduje konkretną ilość osób upoważnionych do dokonywania zgłoszeń awarii i usterek? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje ilości personelu jaki Wykonawca winien wykorzystać do 

świadczenia usługi. Zamawiający wymaga zachowania ciągłości świadczenia usługi wraz ze 
zgłoszeniami awarii i usterek.  
 

 

 
Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert, na niżej podane:: 

- termin składania ofert – z 23.03.2020 r., do godz. 10:00 na 25.03.2020 r., do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert – z 23.03.2020 r. o godz. 10:30 na 25.03.2020 r. o godz. 10:30 



 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 25.03.2020 r., do godz. 10:00, 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:30  
w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ul. 

Broniewskiego 2. 
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