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Do uczestników postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn. „Zaprojektowanie, 

wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business 

Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury ”. 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, 

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz informuje, że dokonuje zmiany treści 

SWZ. Zamawiający poniżej prezentuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści 

SWZ.  

 

Pytanie nr 233: 

Strona liniowa - pasmo minimum 200Gbps (OTU-C2) 

Powyższe wymaganie dotyczy transmisji realizowanej wewnątrz systemu DWDM, co w żaden 

sposób nie wpływa na jakość świadczonych przez ten system usług, jak również nie ingeruje  

w przenoszone kanały strony klienckiej. 

Istnienie tego wymagania nie wpływa więc w żaden sposób na ogólną funkcjonalność systemu 

DWDM, ocenianego całościowo jako platforma do przenoszenia kanałów strony klienckiej. 

Powyższe wymaganie ogranicza możliwość zaoferowania większości dostępnych technologii 

Producentów rozwiązań DWDM typu Data Center Interconnect (DCI) - wykorzystują oni  

do transmisji realizowanej wewnątrz systemu DWDM zmodyfikowane przez siebie, a często 

ulepszone protokoły podobne do OTU-C2. 

Usunięcie tego wymagania otworzy więc postępowanie na wiele równie funkcjonalnych 

rozwiązań oraz co bardzo istotne pozwoli na obniżenie ceny bez utraty ogólnej funkcjonalności 

systemu. 

Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które po stronie liniowej nie 

jest w pełni zgodne z OTU-C2, ale oprócz tego spełnia wszystkie pozostałe postawione 
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wymagania, a w szczególności umożliwia przeniesienie wymaganych kanałów strony 

klienckiej? 

Co do zasady, zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Pzp: 

„W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  

w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga standardu OTU po stronie liniowej. 

 

Pytanie nr 234: 

Nawiązując do udzielonej przez Państwa odpowiedzi: 

Pytanie nr 120: projekt umowy Par. 17 ust. 4 – czy Zamawiający dopuszcza licencję 

terytorialnie ograniczoną – do Polski? W przypadku licencji terytorialnie nieograniczonej, 

Wykonawca taką cechę licencji będzie zmuszony wkalkulować w ofertę. Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza licencji ograniczonych terytorialnie do Polski. 

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ. 

Prosimy o informację, w jaki sposób BFG zamierza wykorzystywać licencję za granicą. 

W szczególności, czy BFG zamierza udostępniać licencje do korzystania podmiotom spoza 

BFG, czy też użytkownikom (pracownikom/współpracownikom) BFG, przebywającym z 

granicą. 

W przypadku, gdy BFG zamierza udostępniać korzystanie z licencji na System podmiotom 

zagranicznym, prosimy o informację, w jakim celu BFG zamierza udostępniać licencje w taki 

sposób,  oraz czy BFG zamierza udostępniać takie licencje w celu wykorzystywania Systemu 

w celu realizacji wewnętrznych potrzeb oraz interesów tych podmiotów, a jeśli tak, to do 

realizacji jakich potrzeb/interesów? 

Prosimy też o informację, czy BFG zamierza w przyszłości otworzyć oddział/placówkę poza 

granicami RP, który będzie miał prawo korzystać z licencji na System oraz świadczyć usług 

poza granicami RP. 

Wykonawca pragnie poinformować, że jest w stanie udzielić licencji bez ograniczeń 

terytorialnych, niemniej taka licencja będzie 3-krtonie droższa niż licencja krajowa lub licencja 

międzynarodowa, jednak bez możliwości osiągania korzyści biznesowych przez inne 

(zagraniczne) podmioty niż BFG. Wykonawca chciałby dobrze zrozumieć, jaka jest faktycznie 

potrzeba i intencja BFG w tym zakresie. Tylko w ten sposób, Wykonawca będzie w stanie 

prawidłowo wycenić oferowaną licencję. 

Odpowiedź:  
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W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na Pytanie nr 120 Zamawiający precyzuje, że intencją 

zapisów jest zabezpieczenie możliwości incydentalnego korzystania z usług Systemu przez 

Użytkowników przebywających poza granicą Polski (w szczególności pracowników lub 

współpracowników przebywających w delegacji). Zamawiający nie przewiduje udostępnienia 

licencji podmiotom zagranicznym w celu realizacji ich wewnętrznych potrzeb i interesów tych 

podmiotów. 

 

ZMIANA 60 

Zamawiający zmienia treść § 17 ust. 4 projektowanych postanowień umowy nadając mu 

brzmienie: 

„Licencje/sublicencje nie mogą mieć ograniczenia terytorialnego w zakresie miejsca 

korzystania z usług Systemu i Produktów przez Użytkowników, w szczególności dostęp ten 

powinni mieć Użytkownicy korzystający z Systemu na terytorium innego państwa niż Polska”. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą  

i w tym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

a) pkt 13 SWZ, jak poniżej:  

 „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 18.10.2021 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”. 

 

b) pkt 14.1 SWZ, jak poniżej:   

„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć  

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na miniPortal i ePUAP, do dnia 21.07.2021 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina 

przekazania oferty na ePUAP)”.  

 

c) pkt 14.4 SWZ, jak poniżej:   

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2021 r. o godzinie 12:00 za pomocą funkcjonalności 

Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/)”. 

 

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla 

Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do 

złożenia w przedmiotowym postępowaniu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/)
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