
 

 

 

 
Teatr Narodowy                                                                               Warszawa, 19 marca 2021 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 1/2021 

 

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  

– na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – pn.: „ Świadczenie na rzecz Teatru Narodowego 

usług informatycznych”. 

 

Dotyczy: zapytania do SWZ 

Informujemy, że w dniu 18 marca 2021 r. wpłynęło do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

„Mając na uwadze zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności między 

stawianymi wymogami formalnymi, a rzeczywistym przedmiotem zamówienia zwracam się z prośbą 

o zmianę zapisów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej z: 

"Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech usług odpowiadających swoim rodzajem usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł netto rocznie każda - 

świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy" 

na: 

"Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 120 000 zł netto rocznie 

każda - świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy"” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W dniu 17 marca 2021 r. Zamawiający wprowadził zmianę w treści SWZ polegającą na zmianie 

kwoty 150 000,00 netto na 120 000,00 zł netto.  

Zamawiający nie wprowadzi zmiany dotyczącej liczby usług. 

 

Pytanie 2 

„Mając na uwadze zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego taktowania Wykonawców 

zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu w zakresie zdolności technicznej  

i zawodowej: 

6.3.4 Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje zawodowe osób wchodzących w skład zespołu 

wyznaczonych do realizacji zamówienia udokumentowane były certyfikatami dla rozwiązań i urządzeń 

stanowiących wyposażenie Teatru, w tym: 

c) kwalifikacje Brocade BCFA UZASADNIENIE: 

Certyfikat Brocade BCFA, którego wymaga Zamawiający jest certyfikatem nie aktualnym.  

W chwili obecnej żadne centrum egzaminacyjne na terenie Polski nie daje możliwości zrealizowania 

egzaminu certyfikującego BCFA. Firma Brocade która jest wystawcą wspomnianego certyfikatu w 

2017 została całkowicie przejęta przez Broadcom Inc.  

i przestała oficjalnie funkcjonować na rynku pod dotychczasową nazwą.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający eksploatuje urządzenie (wymienione w załączniku nr. 1 do SWZ), wymagające 

posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem Brocade BCFA. 

Zamawiający nie wprowadzi zmiany zapisów SWZ. 

 

 

Podpisała:   

 

 

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk  

Przewodnicząca Komisji  

ds. przetargów publicznych w TN 


