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Warszawa, 2019-01-22 

WZP.270.1.2019 
2019-01507 
 

 

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.270.1.2019 

 

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. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Pytanie 1: 

Czy dobrze rozumiemy że zapis z pkt. 1 paragraf 7, dotyczy prac i postępowań w zakresie wdrożenia 
i dostawy oprogramowania do obsługi procesów biznesowych Zamawiającego (jego użytkowników 
i klientów końcowych), a jednocześnie nie dotyczy narzędzi wspierających  proces wytwarzania 
oprogramowania, takich jak: 
a. Narzędzi wspierających testy, w tym zarządzających testowaniem,  
b. Narzędzi wspierających prowadzenie projektów informatycznych, 
c. Narzędzi realizujących automatyzację testów, 
d. Narzędzi służących do badania i monitoringu wydajności systemów informatycznych 
Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający nie jest w stanie wykluczyć sytuacji, w której realizacja prac objętych 

postanowieniami Umowy ramowej może dotyczyć narzędzi wspierających proces wytwarzania 

oprogramowania. W tym zakresie Zamawiający dokonał uzupełnienia wzoru Umowy ramowej 

wskazując na zakres prac, do których będą wykorzystywane usługi specjalistów pozyskiwanych 

w ramach realizacji prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

 

Pytanie 2: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści oraz podstawy prawnej zobowiązania Wykonawcy zawartego 

par. 7 ust. 1 -3 wzoru Umowy Ramowej. Zgodnie z jej brzmieniem Wykonawca m.in. zobowiązuje się 

do nieuczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez 

Zamawiającego, których przedmiotem jest dostarczanie rozwiązań informatycznych, w szczególności 

wdrożeń oprogramowania (systemów teleinformatycznych), utrzymanie rozwiązań informatycznych 
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oraz dostaw oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej, zobowiązanie to obejmować miałoby 

również wszystkie podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca.  

Rozumiejąc potrzebę zachowania bezstronności wskazujemy jednak, że proponowane brzmienie 

wydaje się daleko wykraczać ponad ograniczenia wynikające z np. z przepisów PZP dotyczących 

wykluczenia wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania (art. 17 ustawy). 

Wskazujemy, iż katalog postępowań, do nieuczestniczenia w których zobowiązać miałby się 

Wykonawca jest bardzo szeroki, otwarty i nieoznaczony w czasie. W praktyce prowadzić to może do 

ograniczenia dostępu do pozyskania zamówienia przez podmioty, które nie podlegałyby wykluczeniu 

na podstawie przepisów prawa, co naruszać może zasady konkurencyjności. Zwracamy uwagę, że 

nawet pozostając stroną Umowy Ramowej może okazać się, że Wykonawca nie będzie faktycznie 

uczestniczył w realizacji żadnych prac, a i tak będzie miał ograniczony dostęp do zamówień 

publicznych udzielanych przez CSIOZ, co pozostaje także w sprzeczności z zasadą swobody 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do treści pytania informujemy, że Zamawiający nie jest w stanie z góry określić 

zamkniętego katalogu kontraktów, dla przygotowania bądź nadzoru nad którymi będzie 

wykorzystywał osoby pozyskane w ramach realizacji niniejszej umowy. W związku z tym 

informujemy, iż po stronie wykonawców powstaje ryzyko, iż realizacja prac w ramach tej umowy 

może powodować powstanie konfliktu interesów, w przypadku chęci uczestnictwa w nowo 

przygotowywanych postępowaniach. Tym niemniej Zamawiający chce już na tym etapie 

poinformować wykonawców o możliwości powstania konfliktu interesów, którego nie będzie można 

rozwiązać w inny sposób niż poprzez rozwiązanie albo umowy ramowej albo umowy będącej 

przedmiotem nowego postępowania. Biorąc powyższe pod uwagę, wykonawca powinien liczyć się 

z ewentualnym ryzykiem ograniczenia możliwości jednoczesnego wykonywania obu tych umów pod 

groźbą ewentualnego odstąpienia od którejkolwiek z tych umów i naliczenia kar umownych.  

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawą Pzp zmienia postanowienia 

SIWZ w poniższym zakresie: 

 

1. Rozdział X pkt 13 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert otrzymuje brzmienie. 

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować 

w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „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.270.1.2019 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2019-01-25 o godz. 12:30 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 



 

 

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 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 
2. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2019-01-25, do godziny 12:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

3. Zapis Załącznika nr 2a do SIWZ Wzór umowy ramowej przed §1 „Przedmiot Umowy” otrzymuje 

brzemiennie: 

„po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.1.2019,  

zważywszy, że celem Umowy ramowej jest określenie zasad wieloaspektowej współpracy 

pomiędzy Stronami w oparciu o potencjał techniczny Wykonawcy, która dotyczy prac 

i postępowań, których przedmiot będzie obejmował między innymi:  

- 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; 
 

zawarta została umowa ramowa, zwana dalej „Umową ramową”, o następującej treści:” 

 

4. Zapis Załącznika nr 2a do SIWZ Wzór umowy ramowej §7 „Zobowiązania Wykonawcy” 

otrzymuje brzemiennie: 

„§ 7 

Zobowiązania Wykonawcy 

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 dostarczanie rozwiązań informatycznych, wdrożeń oprogramowania 

(systemów teleinformatycznych), utrzymanie rozwiązań informatycznych, dostaw 

                                                           
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. 
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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 występowałyby 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.” 

 

5. W Załączniku nr 2a do SIWZ Wzór umowy ramowej, w §10 „Odstąpienie od Umowy ramowej” 

po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: 

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

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 80.000,00 zł 

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

niniejszego paragrafu.” 

 
 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego lub 
osoby umocowanej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Pędzińska Aleksandra 


