
 

Znak  WAG.II.261.1.3.2017     Kraków, 8 maja 2017r. 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na 

„Świadczenie usługi dzierżawy włókien 

światłowodowych pomiędzy budynkami MOW 

NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych 

do Delegatur MOW NFZ”  

 

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

publicznych, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w 

odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela 

odpowiedzi jak poniżej. 

 

 

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 30 dni. 

Zamawiający poprzez wyznaczenie tak krótkiego terminu na składanie ofert tak naprawdę 

uniemożliwia innym Wykonawcom, poza Wykonawcą aktualnie świadczącym usługi na rzecz 

Zamawiającego, udział w tym postępowaniu ze względu na zbyt duży zakres przedmiotu 

zamówienia, konieczność przeprowadzenia wizji oraz konieczność potwierdzenia warunków 

na realizację usług. Wnioskowany okres 30 dni jest wg Wykonawcy realnym terminem 

niezbędnym do potwierdzenia warunków technicznych, przeprowadzenia wizji oraz 

przygotowania oferty odpowiadającej wszystkim wymogom opisanym w SIWZ i 

załącznikach do niego. 
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15.05.2017 do godz. 13.30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 o godz. 14.00.  

 

Pytanie 2: Z uwagi na wymóg Zamawiającego, opisany w punkcie 6.6.3 SIWZ, Wykonawca 

zwraca się z prośbą o możliwość wykonania wizji w lokalizacjach Zamawiającego i 

wyznaczenie osoby (osób) kontaktowej, z którą można się w tej sprawie kontaktować. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z jedną z wymienionych poniżej osób: 

a) Grzegorz Krawczyk – tel. 12 29 88 040, 605 850 808, w godz. 08:00-16:00, 

b) Jacek Jamrozik – tel. 12 29 88 043, 785 852 143, w godz. 08:00-16:00. 

 

Pytanie 3: Z uwagi na wymóg Zamawiającego zestawienia łączy zapasowych, zrealizowanych 

inną technologią niż łącza podstawowe, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy lokalizacje 

co do których Zamawiający wprowadził taki wymóg tj. Nowy Sącz, Tarnów i Nowy Targ są 

jego własnością, czy też Zamawiający dzierżawi pomieszczenia od podmiotu trzeciego? Jeśli 

tak jest Wykonawca prosi o wskazanie właścicieli obiektów i kontaktów do ich 

przedstawicieli. Wykonawca uzasadnia prośbę koniecznością przeprowadzenia uzgodnień pod 

kątem instalacji radiolinii. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest właścicielem budynku Delegatury w Nowym Targu 

położonego przy ul. Jana Kazimierza 22. Budynki, w których znajdują się pomieszczenia 



wynajmowane na potrzeby Delegatury w Tarnowie (Al. Solidarności 5-9) oraz Delegatury w 

Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52) wynajmowane są od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W celu przeprowadzenia uzgodnień dotyczących instalacji radiolinii należy kontaktować się za 

pośrednictwem następujących pracowników zamawiającego: 

a) Nowy Targ – Krzysztof Szkarłat tel. 18 264 63 06, 

b) Nowy Sącz – Jerzy Kamiński tel.  18 540 24 02, 

c) Tarnów – Szczepan Marzec tel. 14 696 31 58. 

 

Pytanie 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

nie nieodpłatne korzystanie z powierzchni dachowej do realizacji usług za pośrednictwem 

radiolinii? Pytanie dotyczy lokalizacji, których właścicielem jest Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Wykonawcę z 

powierzchni dachowej w celu realizacji usługi za pośrednictwem radiolinii, w odniesieniu do 

budynków, których jest właścicielem. 

 

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 


