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Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet oraz hostingu dla Agencji

Oceny Technologii Medycznych" numer sprawy 3/2009.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie

informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

l. W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym numer 3/2009 zgłaszam

się z uprzejmym zapytaniem, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu

składania ofert. Aktualny termin jest zbyt krótki, abyśmy mogli potwierdzić

warunki techniczne świadczenia usługi w Państwa lokalizacji.

Pragnę poinformować, iż istnieje możliwość zrealizowania łącza internetowego

drogą kablową, co daje gwarancję stabilności usługi przy zachowaniu atrakcyjnej

ceny. Dodatkowo, w swojej ofercie posiadamy usługę PUlA - dedykowaną dla

jednostek finansowanych z budżetu Państwa, co niewątpliwie podnosi

konkurencyjność naszej oferty. Optymalnym rozwiązaniem dla NASK byłoby

przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień, tj. do 24 lipca 2009 roku.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 43 ustawy Prawo zamówień

publicznych wyznaczył czas na przygotowanie ofert w wymiarze wymaganym w w/w

ustawie tj. 7 dni. Zdaniem zamawiającego jest to czas wystarczający.
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Równocześnie, pragnę zauważyć, iż Zamawiający tak zaplanował w czasie

przeprowadzenie przedmiotowego postępowania aby przy dochowaniu wszelkich

ustawowych terminów zwianych z procedurą przetargową (ogłoszenie postępowania,

ogłoszenie wyników, protesty i odwołania, zawarcie umowy) ze względu na charakter

zamówienia, mógł po zawarciu nowej umowy zachować ciągłość w dostępie do usług

internetowych i bez zbędnych opóźnień zmienić operatora. Proponowane rozwiązanie

zdecydowanie utrudniło by dochowanie w/w założeń.

Dlatego też Zamawiający nie może przychylić się do przedmiotowej prośby

z przyczyn obiektywnych wynikających z terminu wygaśnięcia dotychczasowej

umowy o czym jest mowa w SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ppkt. 3 pkt. V

SIWZ Opis przedmiotu zamówienia "me dopuszcza się składania ofert

wariantowych" i przedmiotem postępowania jest tylko usługa określona w wyżej

cytowanym pkt. V SIWZ.


