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Warszawa, 2017-10-10 
WZP.270.122.2017 
2017-14041 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Wsparcie Zamawiającego w realizacji Projektu pn. 
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1)., znak sprawy:WZP.270.122.2017 

 
 
 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy 
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 
pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Załącznika nr 1 do siwz i umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia – Zamawiający napisał:  
Zamawiający przewiduje wykorzystać maksymalnie 29.500 Roboczogodzin w ramach przedmiotu 
zamówienia, w tym gwarantuje zlecenie Wykonawcy zadań mieszczących się z zakresie Wsparcia 
w wymiarze 7.375 Roboczogodzin. W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający może 
wykorzystać pozostałą liczbę 22.125 Roboczogodzin.  
Dodatkowo, Zamawiający może zlecić Wykonawcy, w ramach zamówienia opcjonalnego,  
świadczenie usług wsparcia przy realizacji pozostałych projektów teleinformatycznych w Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ww. zakresie, w wymiarze maksymalnym do 4.425 
Roboczogodzin. 
Prosimy o wyjaśnienie, jakie inne projekty Zamawiający ma na myśli oraz o uszczegółowienie 
zakresu dla innych projektów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem ,,pozostałych projektów” rozumie wszystkie 
projekty teleinformatyczne obecnie realizowane przez Zamawiającego oraz projekty, które 
Zamawiający będzie realizował w trakcie trwania Umowy. Zakres zadań realizowanych przez 
poszczególne role będzie tożsamy niezależnie od projektu.  
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Załącznika nr 1 do siwz i umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 3. Wielkość 
zamówienia. Zamawiający napisał, że przewiduje maksymalnie 29.500 Roboczogodzin w ramach 
wymienionych poniżej ról w tabeli. Prosimy o wyspecyfikowanie minimum procentowego udziału 
każdej z wymienionych ról w gwarantowanej puli Roboczogodzin godzin – tj. w wymiarze 7375 
Roboczogodzin. Jest to istotne z punktu widzenia sporządzenia wyceny do oferty przez 
Wykonawcę. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający określił w SIWZ limity roboczogodzin dla wszystkich ról projektowych łącznie. 
Liczba roboczogodzin dla każdej z ról będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego, 
które zostaną zidentyfikowane na etapie realizowania Umowy.  
 
Pytanie 3: 
Dotyczy: Załącznika nr 1 do siwz i umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 2. Wymagania 
w zakresie dokumentacji eksperckiej. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie repozytorium do umieszczania 
dokumentacji i dostęp do niego.  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że personel Wykonawcy będzie mógł 
realizować zlecone prace z innej lokalizacji niż lokalizacja Zamawiającego (tj. Lokalizacja 
Wykonawcy) poza siedzibą Zamawiającego z wykorzystaniem łącz VPN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza udostępnienie Wykonawcy repozytorium dokumentacji i zapewni 
dostęp Wykonawcy do przedmiotowego repozytorium w trakcie realizacji Umowy. Miejsce 
realizacji zlecenia zostanie określone każdorazowo w zleceniu. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego zasadności wykonywania prac poza jego siedzibą wskaże to w zleceniu. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy: 
a) Wzór umowy, § 6. Miejsce świadczenia Wsparcia – Zamawiające napisał: 1. Wsparcie 

realizowane będzie w miejscu określonym w Zleceniu. W przypadku gdy Zlecenie nie określa 
miejsca realizowania Wsparcia, będzie ono realizowane w siedzibie Zamawiającego. 

b) Wzór umowy, § 7. Obiór Zlecenia, pkt 2 – Zamawiający napisał: Strony ustalają następującą 
procedurę odbioru: 1) miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce 
wskazane przez Zamawiającego; 

Prosimy o wyjaśnienie jakie inne miejsca realizowania usługi Wsparcia Zamawiający ma na myśli? 
Z punktu widzenia Wykonawcy jest to bardzo istotna informacja pod kątem prawidłowej kalkulacji 
kosztów Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż prace wykonywane w ramach Umowy, co do zasady, będą 
realizowane na terenie Warszawy. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy kryteriów oceny oferty: Gotowość do realizacji zleceń w soboty (20%) oraz Gotowość do 
realizacji zleceń przez poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze większym niż 8 godzin 
(20%) oraz punkt siwz: 7.1. Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w Dni 
Robocze w wymiarze większym niż 8 godzin, tj. maksymalnie 16 godzin dziennie, w tym także w 
godzinach nocnych. 
a) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający korzystając 

z uprawnień zwiększonego wymiaru czasu pracy przez poszczególne osoby będzie 
respektował zapisy kodeksu i prawa pracy.  

b) Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania konkretnej osoby z listy specjalistów? 
Ponieważ Zamawiający dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych oraz w weekendy 
prosimy o potwierdzenie, że zadania zlecane takiej osobie nie będą naruszały dopuszczalnych 
norm czasu pracy wynikających z ustawy Kodeks Pracy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania konkretnej osoby z listy specjalistów. 
Zamawiający wskazuje również, że dołoży należytej staranności aby zlecać zadania 
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specjalistom w taki sposób aby wymiar czasu ich pracy nie przekroczył maksymalnych 
dopuszczalnych prawem norm. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że prawa i obowiązki 
wynikające ze stosunku pracy wiążą pracownika i pracodawcę. 
 
 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Marcin Węgrzyniak 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
umocowanej) 

 
 

 
Sporządził: Wysmułek Dariusz 


