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Warszawa, 2017-08-21 
WZP.270.98.2017 
2017-10710 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Wsparcie Zamawiającego w utrzymaniu systemów teleinformatycznych”, znak sprawy: 

WZP.270.98.2017. 

 

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 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz 
dokonuje zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 2 do umowy:  
 
Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający może wskazać konkretnie, które systemy i/lub rejestry zamierza integrować z systemami 
zewnętrznymi? Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowe informacje o jakie konkretnie systemy 
zewnętrzne chodzi? 
Odpowiedź: 
Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w integracji w szczególności z takimi systemami jak: REGON, PESEL, 
TERYT, Centralny Rejestr Lekarzy RP, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych. Powyższa lista nie jest 
zamknięta. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego również w integracji z innymi systemami i/lub 
rejestrami.  
 
Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowe informacje na temat "hurtowni danych napełnianych danymi 
z powyższych systemów teleinformatycznych"? Ile takich hurtowni danych posiada Zamawiający? W jakich 
technologiach zostały wykonane te hurtownie? Jaki jest aktualny rozmiar tych hurtowni danych? Czy 
Zamawiający może podać, źródła danych dla tych hurtowni? 
Odpowiedź: 
Obecnie Zamawiający posiada hurtownię danych SAS uruchomioną w kilku instancjach. Obecny rozmiar 
hurtowni danych jest poniżej 1 TB. Źródłami danych są systemy i rejestry wymienione w SIWZ oraz systemy 
zewnętrzne w szczególności wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 3. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "systemów teleinformatycznych aktualnie planowanych do uruchomienia 
w CSIOZ"? Czy oznacza to, że te systemy mają zostać zaprojektowane i wytworzone przez Wykonawcę? Czy 
Zamawiający posiada już te systemy, a zadaniem Wykonawcy jest modyfikacja tych systemów?  
Odpowiedź: 
Pod pojęciem systemów teleinformatycznych aktualnie planowanych do uruchomienia w CSIOZ Zamawiający 
rozumie:  

 Rejestry z ustawy o państwowym ratownictwie medycznym; 

 Rejestr Wytwórców i Importerów Produktów Leczniczych. 

Zgodnie z SIWZ, pozycje wykazane w ust. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ, stanowią jedynie informację dla Wykonawcy 
i nie ogranicza to Zamawiającego, co do zakresu możliwych do zlecania prac. Każdorazowo zakres prac określony 
będzie w Zleceniu. 
Zgodnie z ust. 1 pkt. 1 OPZ, Wykonawca wesprze Zamawiającego w zaprojektowaniu i wytworzeniu 
wymienionych systemów. W przypadku posiadanych systemów zadaniem Wykonawcy będzie wsparcie 
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Zamawiającego w ich modyfikacji, a w przypadku zadań statutowych Wykonawca zapewni wsparcie przy 
wytworzeniu nowych systemów/rejestrów.  
 
Pytanie 4. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Co Zamawiający dokładnie rozumie pod pojęciem "realizacji przez Zamawiającego zadań statutowych"? Jakie 
konkretnie zadania Wykonawca będzie realizował w ramach tego punktu wskazanego w SIWZ? Zapis ten jest 
nieprecyzyjny i uniemożliwia Wykonawcy, prawidłowe szacowanie pracochłonności i szacowanie ceny oferty. Czy 
Zamawiający nie wyklucza w ramach tego punktu zlecenia Wykonawcy nowego systemu dziedzinowego lub 
rejestru nie wymienionego w zapisach SIWZ? 
Odpowiedź: 
Pod pojęciem "realizacji przez Zamawiającego zadań statutowych" Zamawiający rozumie zadania określone 
w Statucie CSIOZ będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zamieszczone na BIP Zamawiającego pod adresem 
http://csioz.bip.gov.pl/statut/statut.html. Wykonawca będzie realizował zadania wymienione w Statucie 
w zakresie opisanym w SIWZ. Zamawiający nie wyklucza wsparcia przez Wykonawcę w budowie nowych 
systemów dziedzinowych i rejestrów. Zgodnie z zapisami OPZ „Czynności określone w przedmiocie Umowy mogą 
dotyczyć aplikacji, rejestrów lub systemów teleinformatycznych, jeżeli technologia aplikacji i systemów 
teleinformatycznych będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego co do ról osób określonych w SIWZ.” 
 
Pytanie 5. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Wykonawca prawidłowo rozumie zapis SIWZ "pozycje wskazane z ust. 3 stanowią jednie informację dla 
Wykonawcy i nie ogranicza to Zamawiającego, co do zakresu możliwych do zlecenia prac. Każdorazowo zakres 
prac określony będzie w Zleceniu" - że zakres wskazany w ust.3 może zostać dowolnie rozszerzony przez 
Zamawiającego co do przedmiotu umowy, a informacje o tym (jaki system lub rejestr będzie przedmiotem 
realizacji) Wykonawca dostanie dopiero na poziomie Zlecenia?  
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie będzie podlegał zmianom. Poprzez zakres możliwych do zlecenia prac Zamawiający 
rozumie wszelkiego rodzaju prace mieszczące się w przedmiocie zamówienia opisanym w SIWZ, w tym również 
dotyczące wsparcia w wytworzeniu nowego systemu lub rejestru nie wymienionego w SIWZ. 
 
Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający w stosunku do wymienionych rejestrów i systemów dziedzinowych może podać takie 
informacje jak: wykonawca systemu, technologia systemu, rozmiar bazy danych, ilość użytkowników, wielkość 
dokumentacji, ilość zmian w ostatnim roku? Brak tych informacji, w znaczący sposób utrudnia szacowanie 
pracochłonności i szacowanie ceny oferty. 
Odpowiedź: 
Szacowanie pracochłonności zadania będzie odbywało się na etapie udzielania Zlecenia, w związku z czym 
informacje niezbędne do realizacji poszczególnych zleceń będą udostępniane Wykonawcy na etapie udzielania 
Zlecenia. 
Informacje, niezbędne do oszacowania ceny oferty tj. ceny za jedną roboczogodzinę zawarte są w SIWZ wraz 
z załącznikami 
 
Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający w stosunku do wymienionych rejestrów i systemów dziedzinowych może podać informacje 
o aktualnej sytuacji związanej ze wsparciem producentów (wykonawców) tego oprogramowania? Czy takie 
wsparcie jest zapewnione, jeśli tak to na jaki okres? 
Odpowiedź: 
Informacje dotyczące wsparcia producentów poszczególnych rejestrów i systemów, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, a niezbędne do realizacji poszczególnych zleceń będą udostępniane Wykonawcy na etapie 
udzielania Zlecenia, w zakresie w jakim je posiada. Część systemów będących przedmiotem zamówienia posiada 
wsparcie producenta (wykonawcy), które wygasa w 2018 roku. W sytuacji, kiedy wsparcie wygaśnie w okresie 
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obowiązywania umowy, Wykonawca wybrany w przedmiotowym postępowaniu będzie świadczył dalsze 
wsparcie na zasadach opisanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 8. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający w stosunku do wymienionych rejestrów i systemów dziedzinowych utrzymywane są środowiska 
developerskie i testowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada i utrzymuje środowiska produkcyjne, testowe i szkoleniowe. Podczas tworzenia 
i modyfikacji systemów teleinformatycznych opartych o technologię Microsoft Wykonawca będzie mógł 
korzystać z posiadanego przez Zamawiającego licencji na środowisko developerskie. 
 
Pytanie 9. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował powierzone zadania 
z uwzględnieniem zasad zwinnych metodyk wytwórczych? Jakie konkretnie metodyki ma na myśli Zamawiający? 
Czy Zamawiający zamierza zastosować konkretne metodyki tylko do realizacji przedmiotu Zleceń czy również do 
zarządzania całością realizacji umowy? Jaką strukturę organizacyjną planuje Zamawiający dla realizacji 
przedmiotowej umowy? 
Odpowiedź: 
W swojej rutynowej pracy związanej z prowadzeniem projektów i wytwarzaniem systemów teleinformatycznych 
Zamawiający korzysta z autorskiej metody wytwórczej opartej między innymi o SCRUM, Agile oraz Prince2. 
Wskazana metodyka jest wykorzystywana we wszystkich realizowanych przez Zamawiającego projektach. 
Opisane w SIWZ zasady metodyk zwinnych będą dotyczyć realizacji Zleceń. Sposób realizacji umowy oraz 
strukturę organizacyjną dla jej realizacji opisuje Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.  
 
Pytanie 10. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
W jaki sposób Zamawiający zamierza zarządzać tworzeniem wartości biznesowej w każdym Sprincie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza uczestniczyć w procesie planowania i rozliczania prac w każdym Sprincie. 
 
Pytanie 11. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
W związku z zapisami o stosowaniu zwinnych metodyk wytwórczych, które wymagają zaangażowania również po 
stronie Zamawiającego, czy Zamawiający może wskazać i opisać jakie spotkania z zespołami Wykonawcy 
przewiduje w ramach realizacji Zleceń i Sprintów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje jedno spotkanie planistyczno-rozliczeniowe w trakcie Sprintu. Spotkania robocze 
i analityczne w trakcie realizacji Zleceń będą zwoływane w zależności od potrzeb. 
 
Pytanie 12. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej realizacji spotkań projektowych między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje, że miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, 
Zamawiający dopuszcza jednak możliwość pracy zdalnej następujących ról: tester oprogramowania, tester 
penetracyjny, programista Java, programista PHP, programista .NET, programista aplikacji mobilnych. Za zgodą 
Zamawiającego określoną w Zleceniu istnieje możliwość zdalnej pracy innych ról w ramach poszczególnych 
Zleceń. Zamawiający dopuszcza również możliwość zdalnej realizacji spotkań projektowych między 
Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczących planowania i rozliczania Sprintów.  
 
Pytanie 13. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i planowania sprintów zamierza wykorzystać user 
stories? 
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Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i planowania sprintów zamierza wykorzystać user 
stories. 
 
Pytanie 14. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość równoległych czasowo Zleceń i Sprintów? W jaki sposób, za pomocą 
jakich technik i narzędzi, Zamawiający zamierza zarządzać planem realizacji umowy? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość równoległych czasowo Zleceń i Sprintów. Załącznik nr 2 do SIWZ nie 
przewiduje istnienia planu realizacji umowy. 
 
Pytanie 15. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający zamierza wykorzystywać Backlog dla Umowy, Zlecenia i poszczególnych Sprintów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza wykorzystywać Backlog. 
 
Pytanie 16. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy Zamawiający dla przedmiotowego postępowania zamierza zastosować analogiczne metody zarządcze jak dla 
postępowania nr WZP.270.101.2017? 
Odpowiedź:  
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Czy w ramach zlecanych zadań będą zlecane zadania o charakterze pierwszej linii wsparcia i przyjmowanie 
zgłoszeń od końcowych użytkowników? 
Odpowiedź: 
W ramach zlecanych zadań nie będą zlecane zadania o charakterze pierwszej linii wsparcia i przyjmowanie 
zgłoszeń od końcowych użytkowników. 
 
Pytanie 18. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Prosimy o doprecyzowanie sytuacji, w której Zamawiający nie uzna błędu za usunięty, chodzi o czas pomiędzy 
dostarczeniem poprawki do repozytorium i braku uznania jej jako poprawę błędu. Czy Zamawiający może 
zdefiniować maksymalny czas na weryfikację przekazywanych poprawek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i informuje, że będzie weryfikował niezwłocznie przekazane poprawki . 
Należy zauważyć, że czasem naprawy błędu jest dostarczenie poprawki usuwającej błąd, w takim razie czas 
weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowej poprawki nie wpływa na ocenę czasu naprawy błędu. 
 
Pytanie 19. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
Co Zamawiający rozumie pod zapisami "Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania 
i podziału Roboczogodzin w ramach określone roli" - wyklucza możliwość negocjacji między Zamawiającym 
i Wykonawcą sposobu wykorzystania i podziału Roboczogodzin ustalanych każdorazowa dla danego Zlecenia? 
Czy Wykonawca dobrze rozumie ten zapis, że Zamawiający będzie narzucał Wykonawcy sposób wykorzystania i 
podziału Roboczogodzin? 
Odpowiedź: 
Zapis oznacza, że Zamawiający na poziomie Umowy nie określa konkretnego podziału Roboczogodzin w ramach 
określonych ról. Konkretny podział Roboczogodzin w ramach określonych ról będzie definiowany na poziomie 
Zlecenia w ramach puli. 
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Pytanie 20. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
Czy Zamawiający pod pojęciem "udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji będących 
w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji Umowy" rozumie pełną dokumentację i kody źródłowe 
rejestrów i systemów dziedzinowych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy w §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. Obecne brzmienie §2 ust. 2 
Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy jest następujące: 
„Zamawiający przed przekazaniem pierwszego Wstępnego Zlecenia udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty i 
informacje będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do realizacji Umowy, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922) lub 
zobowiązań Zamawiającego do zachowania poufności. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy dokumentów i 
informacji ogłoszonych publicznie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z otrzymaną 
dokumentacją w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania jej przez Zamawiającego. W przypadku zmiany 
osób wskazanych do realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania im wszelkiej posiadanej 
wiedzy niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy.”  
Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma.  

 
Pytanie 21. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
Czy Zamawiający potwierdza, że dysponuje aktualną pełną dokumentacją i kodami źródłowymi dla rejestrów 
i systemów dziedzinowych wymienionych w SIWZ? Czy Zamawiający potwierdza jej zgodność z funkcjonalnością 
dostępną na środowisku produkcyjnym Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 
 
Pytanie 22. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
Czy Zamawiający przewiduje dla Wykonawców możliwość zapoznania się z dokumentacją poszczególnych 
systemów? Czy Zamawiający może doprecyzować szczegółowy zakres wsparcia oczekiwanego, tak aby 
Wykonawca mógł rzetelnie wycenić pracochłonność? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 
 
Pytanie 23. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pracy zdalnej zespołów Wykonawcy tzn. nie świadczenie pracy na miejscu 
w siedzibie Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 12. 
 
Pytanie 24. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
W jaki sposób Zamawiający zamierza zarządzać zmianami w trakcie realizacji poszczególnych sprintów w ramach 
danego Zlecenia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami §5 ust 8 załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 
 
Pytanie 25. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: 
Jakiego rodzaju procedury eskalacyjne Zamawiający zamierza stosować w trakcie trwania realizacji przedmiotu 
zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że sposób realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy określają zapisy załącznika nr 1 
do SIWZ i załącznika nr 2 do SIWZ.  
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Pytanie 26. Zamawiający zgodnie z wzorem umowy wymaga wykupienia przez Wykonawcę dedykowanej polisy 
OC związanej z realizowanym kontraktem. Wykupienie dedykowanej polisy pod kontrakt wymaga precyzyjnego 
określenia jej zakresu, aby każdy z oferentów mógł otrzymać adekwatną wycenę ze strony ubezpieczycieli, i 
samemu rzetelnie skalkulować ofertę. Z doświadczenia pytającego wynika, iż koszt takiej polisy, przy 
szacunkowej maksymalnej wartości kontraktu wynosić będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych i konieczne jest 
precyzyjne określenie katalogu ryzyk, które są nią objęte. W dodatku Zamawiający zakupić może jedynie część 
maksymalnej wartości usług. Powoduje to, iż oferent nie jest w stanie rzetelnie przełożyć ceny polisy na cenę 
oferty w postaci stawek godzinowych, gdyż nie ma, wiedzy jaką liczbę godzin Zamawiający od niego kupi. 
Ponadto zauważyć należy, iż Zamawiający przewidział w umowie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Wnosimy odstąpienie od wymogu posiadania dedykowanej polisy OC i zastąpienie go wymogiem posiadania 
przez Wykonawcę polisy OC związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą o wartości przekraczającej 
gwarantowaną wartość zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z §2 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy, Zamawiający nie wymaga dedykowanej polisy dla tej 
umowy a jedynie posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, które zawarte jest na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w tym ustępie.  
 
Pytanie 27. Prosimy o doprecyzowanie sposobu rozliczania Zleceń. W Zleceniach jest określana maksymalna 
liczba roboczogodzin oraz cel/cele Zlecenia. Podczas Procedury Odbioru weryfikowane będzie osiągnięcie 
celu/celów i możliwe jest zgłoszenie przez Zamawiającego uwag/zmian do zrealizowanych prac. Natomiast 
rozliczanie Zlecenia następuje zgodnie z liczbą przepracowanych godzin. W związku z powyższym prosimy 
o doprecyzowanie: 
a) czy należy przyjąć, że Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadań w określonej liczbie godzin 

i przepracowane godziny są podstawą do rozliczeń?  
b) czy należy przyjąć, że Wykonawca nie może gwarantować osiągnięcia celu/celów Zlecenia w momencie 

przyjęcia Zlecenia?  
c) jak Zamawiający będzie weryfikować czas pracy poświęcony na realizację zadań? Czy będzie wykorzystywać 

w tym celu narzędzia do pracy grupowej, np. poprzez rejestrowanie realizowanych prac i czasu w Jira? 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi na poszczególne lit. 
a) Tak, szacowanie pracochłonności zadania jest jednym z elementów udzielania Zlecenia. Liczba 

przepracowanych godzin jest jedną z podstaw do rozliczeń. Innymi podstawami jest spełnienie kryteriów 
odbioru i terminowość wykonania zlecenia. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów Zlecenia. Osiągnięcie celów będzie weryfikowane 
zgodnie z kryteriami odbioru opisanymi z Zleceniu. 

c) Tak, Zamawiający będzie wykorzystywał w tym celu narzędzia pracy grupowej Jira, wobec czego Wykonawca 
jest zobowiązany do bieżącej rejestracji czasu pracy poszczególnych osób biorących udział w realizacji 
danego Zlecenia. 

 
Pytanie 28. OPZ ust. 4 pkt 2): Prosimy o potwierdzenie, że czas poświęcony na ustalenia z Zamawiającym zakresu 
funkcjonalności lub prac do realizacji w danym sprincie zgodnie z metodyką zwinną będzie liczony jako czas pracy 
zespołu. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przewiduje jedno spotkanie 
planistyczno-rozliczeniowe w trakcie Sprintu. Spotkania robocze i analityczne w trakcie realizacji Zleceń będą 
zwoływane w zależności od potrzeb. 
 
Pytanie 29. OPZ ust. 6 pkt 6):  
a) Czy zapis należy rozumieć jako możliwość ustalenia krótszych czasów na usuwanie błędów niż wskazane w 

pkt. 5)?  
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b) Czy sformułowanie „za porozumieniem stron” oznacza, że Wykonawca może nie zaakceptować odmiennego 
sposobu (w szczególności krótszego)? 

Odpowiedź: 
Za porozumieniem stron możliwe jest ustalenie zarówno krótszych jak i dłuższych terminów. Za porozumieniem 
stron w sposób oczywisty zakłada się zgodę obu stron. 
 
Pytanie 30. Umowa § 2. ust. 14: Czy przygotowane przez Zamawiającego stanowiska pracy będą zapewniały 
odpowiedni, bezpośredni dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego? Jeśli nie, to jaki dostęp 
przewiduje Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje dostęp do sieci Wifi. 
 
Pytanie 31. Umowa § 2. ust. 17: Prosimy o potwierdzenie, że używanie przez personel Wykonawcy narzędzi do 
pracy grupowej nie wymaga zakupu przez Wykonawcę stosownych licencji (stosowne licencje w odpowiedniej 
liczbie zapewnia Zamawiający). 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada stosowną liczbę licencji.  
 
Pytanie 32. Umowa § 5. ust. 6: Czy Zamawiający może określić minimalny okres w jakim Wykonawca będzie 
musiał rozpocząć realizację zlecenia? Bardzo krótkie terminy będą wymagały utrzymywania całego zespołu w 
gotowości do pracy u Zamawiającego, co przekłada się na wyższe koszty realizacji Umowy.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia będzie każdorazowo określony 
w Zleceniu. 
 
Pytanie 33. Umowa § 6: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia zmian lub uwag podczas Procedury 
Odbioru dalsze prace będą nadal rozliczane zgodnie z przepracowanym czasem. 
Odpowiedź: 
Czas pracy poświęcony na działania Wykonawcy związane z poprawą zgłoszonych do odbioru prac w przypadku 
nie osiągnięcia kryteriów odbioru nie podlega rozliczeniu. 
Czas pracy poświęcony na obsługę zmian zgłoszonych przez Zamawiającego będzie rozliczany. 
 
Pytanie 34. Umowa § 6. ust. 2 pkt 4) b): Skoro Zamawiający zamawia usługi Wykonawcy rozliczane według 
godzin pracy, to w oparciu o jakie przesłanki i w jaki sposób będzie obniżał wynagrodzenie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa zapis w § 6. ust. 2 pkt 4) ppkt b) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 
Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma.  

 
Pytanie 35. Umowa § 10. ust. 4: Czy w przypadku planowej niedostępności osoby wskazanej do dyspozycji 
Zamawiającego wystarczające będzie umieszczenie stosownej informacji np. w Analizie Zlecenia? Prosimy także 
o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych obowiązek zapłaty kary nie będzie egzekwowany? 
Odpowiedź: 
W przypadku planowej nieobecności wystarczające będzie umieszczenie stosownej informacji np. w Analizie 
Zlecenia przy jednoczesnym zapewnieniu zastępstwa zgodnie z § 5 ust. 14 załącznika nr 2 do SIWZ – wzór 
umowy. W przypadkach losowych, które wystąpią w trakcie realizacji Zlecenia, przy zapewnieniu zastępstwa 
zgodnie z zapisami § 5 ust. 14 załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy kary umowne nie będą naliczane. 

Pytanie 36. Jaki procent aplikacji stanowią aplikacje wysokiej dostępności ze wsparciem 24/7? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie utrzymuje obecnie aplikacji wysokiej dostępności ze wsparciem 24/7. 
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Pytanie 37. Czy istnieje możliwość realizacji usługi wsparcia zdalnie w przypadku wystąpienia awarii wspieranego 
systemu poza godzinami biznesowymi? 
Odpowiedź: 
Tak, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Pytanie 38. Czy przewidziano okres na przejęcie supportowanych systemów? Jeśli tak, ile on wynosi. 
Odpowiedź: 
 Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 39. Czy przewidywane jest wsparcie przez aktualnego supportera w fazie przejęcia systemów? Jeśli tak, 
w jakim zakresie? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. Nr 7 

Pytanie 40. Czy Dostawca ma zapewnić linie wsparcia dla supportowanych systemów? Jeśli tak, to jakie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje wykorzystanie ról: Administrator aplikacji i Ekspert ds. wdrożenia i utrzymania w 
ramach zadań realizowanych przez II linię wsparcia Zamawiającego. 

Pytanie 41. Czy po stronie Zamawiającego będzie dostępny dedykowany zespół do kontaktów w sprawach 
supportowych? Jeśli tak, w jakie dni/godziny będzie możliwy kontakt? 
Odpowiedź: 
Tak, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dostępny będzie zespół Zamawiającego w Dni Robocze w 
godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i wolnych u Zamawiającego. 

Pytanie 42. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację techniczną zawierającą opis funkcjonalności 
systemu? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego, na etapie udzielania 
Zlecenia w zakresie w jakim je posiada. 

Pytanie 43. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację techniczną zawierającą opis architektury systemu 
(schematy przedstawiające modularyzację systemu, przepływy komunikacji z opisem typów interfejsów, 
integrację z zewnętrznymi usługami)? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 44. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację techniczną zawierającą opis konkretnych technologii 
użytych do wytworzenia systemu (języki programowania, frameworki/biblioteki i ich wersje)? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 45. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację środowisk uruchomieniowych (testowych 
i produkcyjnych) zawierającą opis topologii środowisk uruchomieniowych (schematy opisujące topologię 
sieciową oraz deployment poszczególnych modułów systemu oraz usług z którymi system się integruje)? Jeśli 
tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 
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Pytanie 46. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację środowisk uruchomieniowych (testowych i 
produkcyjnych) zawierającą informacje odnośnie wersji komponentów środowiskowych (systemy operacyjne, 
kontenery aplikacji, bazy danych, serwery SMTP/FTP i inne)? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 47. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację środowisk uruchomieniowych (testowych 
i produkcyjnych) zawierającą procedury opisujące tworzenie środowisk uruchomieniowych? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 48. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację opisującą procedury związane z cyklem życiowym 
systemów - opis procedury przygotowywania nowego release’u systemu? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 49. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację opisującą procedury związane z cyklem życiowym 
systemów - opis procedury testowania nowego release’u systemu? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 50. Czy Dostawca otrzyma aktualną dokumentację opisującą procedury związane z cyklem życiowym 
systemów - opis procedury deploymentu nowego release’u systemu? Jeśli tak, to kiedy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 51. Czy Dostawca otrzyma kody źródłowe wspieranych systemów wraz z dotychczasową historią zmian z 
repozytorium kodu? Jeśli tak, to na jakich zasadach? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 52. Jakie informacje będzie zawierać aktualna historia supportowa dla każdego z systemów (np. 
miesięczna liczba zgłoszeń z podziałem na kategorie/priorytety, opis zgłoszenia itd.)? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 20. 

Pytanie 53. Dot.: SIWZ, rozdział V Warunki udziału w postępowaniu, 1.2.3.1. b) co najmniej dwa zamówienia 
o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie 
i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię SharePoint 2010/2013 lub .NET w środowisku 
systemów operacyjnych MS Windows i baz danych MS SQL, systemów operacyjnych Linux, w ramach których 
Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z przeniesieniem na 
Kontrahenta własności wszystkich autorskich praw majątkowych. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy po słowie 
„MS SQL” zamiast przecinka powinno był słowo „lub”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w dniu 2017-08-03 w zakresie warunku udziału w postepowaniu 
opisanego w rozdziale V pkt 1.2.3.1 b). Przedmiotowa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej 
w dniu 2017-08-03. 

Pytanie 54. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Umowa: 
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Zgodnie z zasadami odpowiedzialności kontraktowej KC opartej na winie wykonawcy prosimy o zmianę terminu 
„opóźnienie” na „zwłoka” w § 5. Ust 7 oraz § 10. Ust. 1, 2, 5, 7 lub o dodanie w Umowie zapisu, "Ilekroć 
w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się przez to opóźnienie wynikające z winy Wykonawcy". 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy dodając w §10 ust. 16 w następującym 

brzmieniu: 

„Ilekroć w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się przez to opóźnienie z winy Wykonawcy. Wykonawca 

zwolni się z odpowiedzialności wykazując brak swojej winy, a Zamawiającego nie obciąża obowiązek wykazania 

winy Wykonawcy przy dochodzeniu kar umownych”. Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do 

pisma.  
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