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Warszawa, 2019-05-14 

WZP.270.90.2019 

2019-09999 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów 

ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych CSIOZ, znak sprawy: WZP.270.90.2019. 

 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ. 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 13 wskazał, iż: „13. Zamawiający 

zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, każdorazowo przy sporządzaniu 

zaproszenia do składania ofert w postępowaniu wykonawczym, będzie wskazywał umowy świadczone 

dla Zamawiającego, w przypadku których złożenie oferty w postępowaniu wykonawczym będzie 

powodowało zaistnienie konfliktu interesów. Na potrzeby umowy ramowej Zamawiający określa, że 

umowy zawarte przez Zamawiającego z poszczególnymi Wykonawcami, których wystąpić może 

konflikt interesów dotyczą poniższego zakresie:  

- przygotowanie koncepcji architektonicznej w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, infrastruktury 

oraz strategii bezpieczeństwa; 

- przygotowanie dokumentacji w ramach postępowań zakupowych w obszarach działalności 

Zamawiającego; 

- nadzór nad realizacją wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych oraz ich utrzymaniem; 

- opracowanie wytycznych i standardów bezpieczeństwa, w tym dobór systemów bezpieczeństwa; 

- przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.”.  

Wskazać jednak należy, iż przedstawiony w SIWZ w rozdziale III pkt 13 mechanizm definiuje jedynie 

pobieżnie zakres potencjalnego konfliktu interesów w zakresie zlecenia Umów wykonawczych 

w obszarach zdefiniowanych przez Zamawiającego. W SIWZ Zamawiający nie definiuje jakie zadania 

będą realizowane w ramach poszczególnych obszarów:   
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• „Zarządzania i wsparcia projektowego/Projektowanie Rozwiązań” (Część I Zamówienia 

określona w Załącznik nr 1a do SIWZ) 

• „Rozwój Aplikacji/Development” (Część II Zamówienia określona w Załącznik nr 1b do SIWZ) 

• „Utrzymanie Aplikacji” (Część III Zamówienia określona w Załącznik nr 1c do SIWZ).  

Tym samym Wykonawca nie jest w na podstawie dokumentacji postępowania ocenić czy i w jakim 

momencie nastąpić może konflikt interesów, ponieważ nie zna zakresu prac jakie mają być mu zlecane. 

Brak tej wiedzy uniemożliwia podjęcie przez Wykonawcę oceny czy inne zapisy zawarte w projekcie 

Umowy Ramowej (Załącznik nr 2a do SIWZ) w § 7:  

„1. Strony zgodnie przyjmują, iż z uwagi na charakter prac Wykonawcy, którego zasoby 

wykorzystywane bezpośrednio do realizacji celu Umowy ramowej, będą traktowane przez 

Zamawiającego tożsamo1 z etatowymi pracownikami Zamawiającego, prawidłowa realizacja Umowy 

ramowej wymaga bezstronności. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się w okresie 

obowiązywania Umowy ramowej nie uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych w przyszłości przez Zamawiającego, których przedmiotem będzie 

dostarczenie rozwiązań informatycznych, dostaw oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej, 

w których Wykonawca byłby dostawcą w/w usług lub dostaw, a więc mógłby zaistnieć potencjalny 

konflikt interesów, z uwagi na to, że zasoby Wykonawcy występowały zarówno po stronie dostawcy jak 

i Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.”    

powodują, iż Wykonawca naraża się na rozwiązanie Umowy co przekłada się na brak możliwości oceny 

przez Wykonawcę czy w ogóle będzie mógł świadczyć usługi w ramach Umów wykonawczych.  

Jednocześnie Wykonawca podnosi, że nadmiarowym jest wprowadzenie ograniczenia możliwości 

późniejszego składania przez Wykonawcę ofert w innych postępowaniach Zamawiającego z obszaru 

informatyki, o którym mowa w przytoczonych zapisach § 7 Umowy Ramowej (Załącznik nr 2a do SIWZ). 

Należy wskazać, że model działania Zamawiającego polega na zapewnieniu sobie wsparcia w ramach 

szeregu umów, gdzie wiele podmiotów realizuje podobny zakres prac (np. utrzymanie i rozwój 

systemów IT) w różnych obszarach bez konfliktu interesów. Obecne zapisy SIWZ według Wykonawcy 

nadmiarowo ograniczają możliwość realizacji takich prac i są niekorzystne dla Zamawiającego.   

Wykonawca wskazuje, iż zrozumiała jest dbałość by zapobiegać występowaniu konfliktu interesów przy 

realizacji zamówienia. Nadmienić jednak należy, iż nie może to prowadzić do ograniczenia konkurencji 

i eliminacji z postępowania podmiotów, które mogą przedmiot ten realizować bez wystąpienia 

konfliktu interesów. Z kolei nadmiarowe obwarowania wprowadzone przez Zamawiającego już na tym 

etapie, przy jednoczesnym niedookreśleniu czego może dotyczyć poszczególna umowa wykonawcza i 

czy jej realizacja będzie powodować konflikt interesów – i czy faktycznie konflikt interesu może 

                                                           
1 Pojęcie „tożsamo z etatowymi pracownikami Zamawiającego” należy rozumieć w ten sposób, że osoby 
wykorzystywane bezpośrednio do realizacji Umowy ramowej będą miały dostęp do wiedzy o jednostce 
organizacyjnej Zamawiającego w zakresie, w jakim posiadają ją pracownicy Zamawiającego chociażby przez 
dostęp do intranetu Zamawiającego.  



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

3 

wystąpić – może spowodować, iż niemożliwe będzie złożenie w tym postepowaniu konkurencyjnej 

oferty.   

Nadmienić należy, iż Wykonawca dopiero po otrzymaniu zaproszenia w ramach postępowania 

wykonawczego posiadać będzie wiedzę, czy realizacja danej Umowy wykonawczej rodzić będzie ryzyko 

wystąpienia konfliktu interesu. Ponadto uczestnictwo w postępowaniach wykonawczych nie musi 

oznaczać uzyskania zamówienia, a przez sam fakt zawarcia Umowy ramowej Wykonawca z góry (z 

zagrożeniem kary umownej) przyjmuje zobowiązanie nieuczestniczenia w innych postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym Wykonawca:  

1. Składa wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w drodze jednoznacznego wskazania zakresu prac 

jakie będą przedmiotem Umów wykonawczych w obszarach: „Zarządzania i wsparcia 

projektowego/Projektowanie Rozwiązań” (Część I Zamówienia określona w Załącznik nr 1a do 

SIWZ), „Rozwój Aplikacji/Development” (Część II Zamówienia określona w Załącznik nr 1b do 

SIWZ), „Utrzymanie Aplikacji” (Część III Zamówienia określona w Załącznik nr 1c do SIWZ);  

2. Zapytuje Zamawiającego o możliwość zmiany całego §7 Umowy Ramowej poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia (z wykreśleniem ust. 2):  

„Strony zgodnie przyjmują, iż z uwagi na charakter prac Wykonawcy, którego zasoby 

wykorzystywane bezpośrednio do realizacji celu Umowy ramowej, będą traktowane przez 

Zamawiającego tożsamo z etatowymi pracownikami Zamawiającego, prawidłowa realizacja 

Umowy wykonawczej na podstawie Umowy ramowej wymaga bezstronności. W związku 

z powyższym Wykonawca w przypadku zdefiniowania przez Zamawiającego w zaproszeniu do 

złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym przypadków, których może dotyczyć konflikt 

interesów, zobowiązuje się do nie składania oferty wykonawczej o ile przy realizacji przez tego 

Wykonawcę Umowy wykonawczej mógłby zaistnieć potencjalny konflikt interesów, z uwagi na 

to, że zasoby Wykonawcy występowałyby zarówno po stronie dostawcy jak i Zamawiającego.”  

W ocenie Wykonawcy proponowana zmiana zabezpiecza interesy Zamawiającego przy 

jednoczesnym braku nadmiarowego i na tym etapie zupełnie zbędnego ograniczenia 

konkurencji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ 

w zakresie rozdziału III pkt 16 (wcześniej rozdział III pkt 13) oraz w zakresie zapisów §7 Umowy 

Ramowej. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 13 wskazał, iż: „13. Zamawiający 

zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, każdorazowo przy sporządzaniu 

zaproszenia do składania ofert w postępowaniu wykonawczym, będzie wskazywał umowy świadczone 

dla Zamawiającego, w przypadku których złożenie oferty w postępowaniu wykonawczym będzie 

powodowało zaistnienie konfliktu interesów. Na potrzeby umowy ramowej Zamawiający określa, że 
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umowy zawarte przez Zamawiającego z poszczególnymi Wykonawcami, których wystąpić może 

konflikt interesów dotyczą poniższego zakresie:  

- przygotowanie koncepcji architektonicznej w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, infrastruktury 

oraz strategii bezpieczeństwa; 

- przygotowanie dokumentacji w ramach postępowań zakupowych w obszarach działalności 

Zamawiającego; 

- nadzór nad realizacją wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych oraz ich utrzymaniem; 

- opracowanie wytycznych i standardów bezpieczeństwa, w tym dobór systemów bezpieczeństwa; 

- przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.”.  

Jednocześnie należy wskazać, że Zamawiający zapisami zawartymi w §4 ust. 1 Umowy ramowej:  

„1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert wykonawców (lub do negocjacji 

w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym tylko Wykonawcą), z którymi zawarł Umowę 

ramową.”  

wymusza na podmiocie, z którym zawarł Umowę ramową złożenia oferty na umowę wykonawczą 

pomimo istnienia konfliktu interesów, o którym mowa wcześniej. Jeżeli Wykonawca natomiast nie 

złoży oferty, np. w związku z wiedzą o istnieniu konfliktu interesów to na podstawie zapisów 10 ust. 2 

i 4 Umowy ramowej naraża się Wykonawca na utratę kontraktu oraz karę w wysokości 400 000,00 zł:  

„2. W przypadku, gdy Wykonawca 3 krotnie nie złoży oferty w odpowiedzi na wnioski Zamawiającego 

o złożenie ofert, Zamawiający może odstąpić od Umowy ramowej w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.   

(…) 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub rozwiązania Umowy z winy 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 400.000,00 zł 

(słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu.”. 

W związku z powyższym Wykonawca zapytuje Zamawiającego o możliwość zmiany zapisów §10 ust. 2 

Umowy Ramowej poprzez dodanie po kropce zdania w brzmieniu:  

„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ramowej nie ma zastosowania, gdy 

niezłożenie oferty przez Wykonawcę będzie wynikiem konfliktu interesów określonego przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu wykonawczym. Niezłożenie oferty z 

powodu konfliktu interesów nie jest wliczane do ww. limitu uprawniającego do odstąpienia od Umowy 

ramowej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego w 

terminie wskazanym na złożenie oferty o niezłożeniu oferty z uwagi na możliwość wystąpienia konfliktu 

interesów.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zapisów § 10 ust. 2 oraz ust. 4 Umowy 

Ramowej. 
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Pytanie nr 3 

Wykonawca wskazuje, iż siwz nie przewiduje, żadnych mechanizmów zmiany stawek przy pracy ponad 

obowiązujące pracowników zaangażowanych do realizacji umowy wykonawczej normy czasu pracy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik otrzymuje zwiększone wynagrodzenie z tytułu pracy 

w godzinach nadliczbowych. Siwz nie przewidując mechanizmów zmiany stawek w przypadku godzin 

nadliczbowych, wymusza na wykonawcach skalkulowanie nieznanego z tego tytułu ryzyka w 

proponowanej stawce godzinowej, która musi być odpowiednio wyższa (gdyż musi zawierać 

uwzględnienie ryzyka pracy w godzinach nadliczbowych – w tym w niedzielę i święta oraz porze 

nocnej). Może to zatem spowodować z jednej strony zaproponowanie zbyt niskiej stawki przez jednych 

wykonawców, z drugiej zaś przeszacowanie ryzyka z tego tytułu. Wydaje się zatem, iż bardzie 

racjonalnym jest płacenie za faktycznie wykonana pracę z uwzględnieniem dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy faktycznie ona wystąpi. Pozwoli to na większa 

konkurencyjność zaproponowanych stawek.  Mając na uwadze powyższe Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający dokona zmiany swiz w drodze wprowadzenia mechanizmu zmiany stawki przy pracy 

nadliczbowej , tj. 150% za godzinę pracy ponad 8 godzin w dniach roboczych oraz za godziny pracy w 

soboty, 200% za godzinę pracy w niedziele, w godzinach nocnych tj. pomiędzy 22:00 – 6:00 i święta 

ustawowe.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. Wycena musi uwzględniać 

wymaganie Zamawiającego opisane w §4 ust. 17 Umowy ramowej. 

 

Pytanie nr 4  

Wnosimy o wprowadzenie w umowie ramowej klauzuli o zakazie zatrudniania personelu stron o 

następującej treści:  

„W okresie obowiązywania niniejszej żadna ze Stron nie będzie, bez zgody drugiej Strony, pozyskiwać 

lub zatrudniać zarówno bezpośrednio jak i pośrednio (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 

pracowników i współpracowników drugiej Strony uczestniczących w jakiejkolwiek działalności 

związanej z niniejszą umową oraz umowami wykonawczymi w drodze nakłania ich lub namawiania ich 

do zaprzestania realizacji umowy zawartej ze Stroną dotknięta naruszeniem. Każde naruszenie 

postanowień niniejszego punktu będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 100 

000,00 zł za każdy przypadek naruszenia z prawem dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżoną 

karę umowną na zasadach ogólnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 5 
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- dotyczące doświadczenia: Trzeba wykazać się zrealizowanymi usługami. Nie jest dla nas jasne, co 

Zamawiający miał na myśli pisząc, że w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część, oferent 

zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że spełnia warunek zdolności zawodowej określony dla 

najwyższej wartości ze wszystkich części, na które składa ofertę. (str. 7 SIWZ) . Jeżeli chodzi o cz. 1 

wymaga wykonania co najmniej 1 usługi, obejmującej zapewnienie co najmniej jednej z ról będących 

przedmiotem zamówienia, a wartość tej usługi wynosi co najmniej 500 000,00 zł.  Tak samo będzie dla 

cz. 3, a jeżeli chodzi o cz. 2 - różnica dotyczy ilości usług, bo tutaj trzeba mieć dwie, każda o wartości 

500 000 zł.  Jeżeli będziemy składać ofertę na więcej części, w tym na cz. 2,  czy to oznacza, że w takim 

przypadku będą wymagane jedynie dwie referencje, właściwe dla cz. 2, każda o wartości  co najmniej 

500 000 zł? Te części różnią się rolami, a zatem mamy tez trochę inne referencje? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 6 

- dotyczące podpisów elektronicznych: Zamawiający wymaga, aby pliki PDF podpisywać wyłącznie 

podpisem PAdES, natomiast pozostałe rodzaje - XAdES. Trudno też będzie zachować 100% pewności, 

że np. wadia z Banku zostaną podpisane PAdES, to jest sprawa od nas niezależna. Mamy w zarządzie 

dwóch członków z obywatelstwem duńskim, tamtejszy Urząd podpisał nam przy postępowaniu do 

Ministerstwa Finansów informacje z rejestru skazanych przy pomocy PAdES, choć nie były to podpisy 

kwalifikowane – prosimy o informację czy tak złożone dokumenty będą uznane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie tj: 

a) Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisać formatem PAdES lub XAdES 

b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 

podpisywać formatem XAdES. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

 

W związku otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z póź.zm.), dalej 

zwaną „ustawą Pzp” zmienia postanowienia SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert tj. 

przedłuża termin składania ofert na dzień 2019-05-30 do godziny 12:00. 

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe zapisy SIWZ: 

 

1. Modyfikacja numeracji Rozdziału III SIWZ; 

2. Rozdział III pkt 9 (dawniej 6) SIWZ; 

3. Rozdział III pkt 16 (dawniej 13) SIWZ; 

4. Rozdział V pkt 1.2.2. SIWZ; 
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5. Rozdział V pkt 1.2.3. SIWZ; 

6. Rozdział VII pkt 10 SIWZ; 

7. Rozdział VIII pkt 1 SIWZ; 

8. Rozdział XI pkt 1 SIWZ; 

9. Rozdział XII pkt 6 SIWZ; 

10. Rozdział XIII pkt 7 SIWZ; 

11. Pkt 4 Załącznika nr 3a do SIWZ; 

12. Pkt 4 Załącznika nr 3b do SIWZ; 

13. Pkt 4 Załącznika nr 3c do SIWZ 

14. Załącznik nr 6 do SIWZ; 

15. § 7 Załącznika nr 2a do SIWZ; 

16. § 10 ust 2 oraz ust 4 Załącznika nr 2a do SIWZ. 

 

Załączniki: 

1. Ujednolicona treść SIWZ wraz z załącznikami od 3 do 8; 

2. Ujednolicona treść Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór Umowy Ramowej. 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby umocowanej) 

 

 

 
 

 

 

Sporządził: Pędzińska Aleksandra 


