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Dotyczy: postępowania nr 08/ZP/21 na: Przeprowadzenia szkoleń 

specjalistycznych (zadanie 18 budżetu projektu „Zintegrowany program 

wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II”, tj. Zadanie 18 - 

MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ST INF, MIMB, 

ARM dla 26 studentów I edycji WME projektu.- poz. 145-147. 

 

 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 

 

Pytania: 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: 

Zgodnie z zapisem znajdującym się w rozdziale 21 pkt. 1. 4) 1. SWZ Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w ramach I części zamówienia posiadał 

m.in. doświadczenie w zakresie przeprowadzenia: 

„Przynajmniej 6 grup autoryzowanych szkoleń CISCO dla szkoleń objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia 

CISCO (zał.1, na podstawie oświadczenia zał. 7)” 

Zatem Wykonawca składający ofertę na część I zamówienia zobowiązany jest wykazać 

doświadczenie w realizacji 6 autoryzowanych szkoleń CISCO, w tym min. jednego 

szkolenia ENARSI - Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services 

v1.0. 

W opinii Wykonawcy warunek posiadania doświadczenia w zakresie zrealizowania min. 

jednego szkolenia ENARSI może znacząco ograniczyć grono potencjalnych oferentów 

lub też sprawić, że żaden z potencjalnych Wykonawców nie będzie w stanie złożyć 

oferty. 

Zwracamy przy tym uwagę, iż szkolenie ENARSI jest dostępne na rynku od niespełna 

roku – zostało ono wprowadzone do sprzedaży w połowie zeszłego roku (2020). W 

związku z czym podmioty posiadające to szkolenie w swojej ofercie mogły go jeszcze 

nie realizować. Zwłaszcza, że panująca pandemia oraz słabsze wyniki finansowe 

wielu podmiotów gospodarczych (odbiorców szkoleń) wpłynęły znacząco na 

zmniejszenie popytu na szkolenia specjalistyczne IT ( w tym szkolenia Cisco). 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu posiadania doświadczenia 

w realizacji szkolenia ENARSI lub też o dopuszczenie możliwości wykazania w 

zamian szkolenia dotyczącego tego samego zakresu tematycznego tj. szkolenia 

ENCOR v 1.0 Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core 

Technologies.”. 
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Odpowiedzi: 

 

Ad. 1  Z uwagi na fakt, że szkolenie Cisco z zakresu administrowania siecią pod nazwą 

ENARSI - Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services v1.0 

funkcjonuje od roku 2020 zgodnie z polityką firmy Cisco, która regularnie analizuje i 

aktualizuje treści szkoleń przedstawiając nowsze wersje szkoleń pod nowymi nazwami,  

dopuszcza się udokumentowanie doświadczenia wykonawcy w zakresie szkoleń 

tożsamych tematycznie, ale realizowanych wcześniej pod inną nazwą. Do szkoleń tych 

zaliczyć można szkolenia z zakresu instalacji, zaawansowanej konfiguracji, obsługi 

błędów i bieżącego zarządzania sieciami korporacyjnymi, takie jak: 

ENCOR v 1.0 Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies 

Implementing Cisco IP Routing v.2.0 

 

  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ. 

              Dokonane zmiany wraz z przesunięciem terminu na  składanie ofert zamawiający   

zamieszcza na platformie zakupowej. 

 

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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