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Warszawa, 2017-12-22 

WZP.270.149.2017 
2017-19143 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Świadczenie usługi serwisu urządzeń IT wraz z wbudowanym 
oprogramowaniem będących w posiadaniu Zamawiającego, tj. Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, znak 
sprawy: WZP.270.149.2017. 

 
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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz 
dokonuje zmiany SIWZ. 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy Wzór Umowy § 10. 
Oferent wnosi o wprowadzenie łącznego limitu kar umownych na poziomie 10 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 
Dopiero ustalenie limitu kar zgodnego z warunkami rynkowymi i odpowiedzialności pozwala na pełne 
oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. Umowa nie powinna być także jednostronna i nakładać jedynie na 
Wykonawcę wysokich kar umownych, stąd zasady jest wniosek o określenie granic kar umownych, które 
Zamawiający – bez udowadniania szkody i jej wysokości w drodze procesu sądowego – może nałożyć na 
wykonawcę. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzorów umów stanowiących odpowiednio załącznik nr 2a, 2b, 2c 
poprzez dodanie ograniczenia kar umownych do wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 umowy. Tekst jednolity załączników znajduje się w załączeniu do pisma. 
 
Pytanie nr 2: Dotyczy Wzór Umowy § 10. 
Oferent wnosi o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej w § 10 ust. 10 wzoru Umowy, 
w następujący sposób: 
Proponowany zapis: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, 
dla których Zamawiający nie zastrzegł kar w Umowie na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście 
poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.” 
Oferent wnosi o wprowadzenie w § 10 ust 10 wzoru Umowy ograniczenie wartości odszkodowania do 
wartości Umowy z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawczą Oferent 
proponuje ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie 
ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie 
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem 
jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych 
korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za 
szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu 
zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie 
jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym 
zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty 
finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, 
zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony 
interes drugiej strony umowy. 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy Wzór Umowy § 10. 
Oferent wnosi o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w ust. 10.1), ust. 10.2), ust. 10.3),ust. 
10.4), ust. 10.6), ust. 10.7), 10.8) wzoru Umowy, w następujących sposób: 

- w ust. 10.1) z wysokości 0,3% na 0,15 % za każdy dzień zwłoki; 
- w ust. 10.2) z wysokości 0,5 % na 0,25% za każdy rozpoczęty dzień; 
- w ust. 10.3) z wysokości 20 % na 10% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
- w ust. 10.4) z wysokości 0,1 % na 0,05 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
- w ust. 10.6) z wysokości 50 000 zł na 10 000 zł za każdy przypadek ujawnienia; 
- w ust. 10.7) z wysokości 0,1 % na 0,05 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
- w ust. 10.8) z wysokości 1 % na 0,5 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Wykonawca wskazuje, że zaproponowany przez Zamawiającego wymiar kar jest zbyt wysoki i nieadekwatny 
do przedstawionych okoliczności i w praktyce mógłby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia 
Zamawiającego. Zachowanie kar w takiej wysokości przez Zamawiającego naraża Wykonawcę na wielkich 
rozmiarów ryzyko, co przedkładać się będzie na konieczność skalkulowania tej okoliczności w cenie oferty 
Wykonawcy i podwyższenia jej wartości. 
Wykonawca podkreśla, iż kary umowne stanowią znaczne ryzyko dla wykonawców, w praktyce kary te mogą 
okazać się wyższe niż wartość ewentualnie poniesionej szkody.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy Wzór Umowy § 10. 
Oferent wnosi o zmianę treści § 10 wzoru Umowy poprzez zastąpienie określenia „opóźnienia” we 
wszystkich opisanych w przedmiotowym ustępie karach umownych na karę za wstąpienie „zwłoki” oraz 
o naliczanie kary umownej od wartości danego etapu prac, a w przypadku usuwania wad czy usterek 
w okresie gwarancji jakości od wartości wyłącznie naprawianego elementu.  
Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy 
związanego z realizacją przedmiotowej umowy, a tym samym na możliwość zaoferowania konkurencyjnej 
ceny oferty. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogólnymi zasadami k. cywilnego i zobowiązań 
umownych, a w szczególności z art. 476 k.c. Obecny zapis § 31 ust 1 pkt a i b wzoru Umowy prowadzi do 
naruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 2 k.c. jak i art. 494 k.c. 
w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp. Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach 
umownych za opóźnienie prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie 
okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego 
z umowa, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny 
w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13: „[w] języku potocznym pojęcie „opóźnienie” 
i „zwłoki” używane są zamiennie i traktowane jako synonimy. Z samego posłużenia się zwrotem „za 
opóźnienie” nie można wyprowadzać niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności 
powoda za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji wynikającej z art. 483 § 1 KC 
w zw. z art. 471 KC”. W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że “jeśli zatem pozwany rozumie 
postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie prac powoda w ten sposób, że jest 
to odpowiedzialność absolutna obejmująca także przyczyny opóźnienia leżące po stronie pozwanego, to 
takie postanowienie umowne należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 
i w konsekwencji uznać za bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 2 KC”. 
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez 
Oferenta sposób? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: Dotyczy Wzór Umowy § 9. 
Oferent wnosi o wykreślenie § 9 ust. 5) 
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Wykonawca wskazuje, że zaproponowane przez Zamawiającego przesłanki do odstąpienia od Umowy są 
bardzo rygorystyczne i w praktyce nie mają zastosowana. Odstąpienia od Umowy z tych tytułów stanowią 
znaczne ryzyko dla wykonawców.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 10 o następującej treści. 
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający (także 
w okresie rękojmi lub gwarancji), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto”. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 7: Dotyczy Wzór Umowy § 10. 
Wnosimy o wprowadzenie do § 10 ust. 9 wzoru umowy, zastrzeżenia, że kary z nie podlegają łączeniu. 
Obecna treść zapisu może prowadzić do dublowania się kar a tym samym do bezpodstawnego wzbogacenia 
się Zamawiającego. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 8: Dotyczy Wzór Umowy § 9. 
Wnosimy o zmianę zaproponowanego terminu poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia § 9 ust. 2) 
i zastąpienie go zapisem o treści: 
Propozycja zapisu: 
„Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w tym Zlecenia, a w szczególności nie przestrzega ustalonych 
terminów lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do 
zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych skutków 
naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania”. Odstąpienia od Umowy z tych tytułów stanowią 
znaczne ryzyko dla wykonawców.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta  
sposób? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: Załącznik nr 1a do SIWZ opz cz I. 
Zamawiający w ramach serwisu oprogramowania narzędziowego wymaga dostarczania poprawek 
i aktualizacji oprogramowania. Jednocześnie dla części urządzeń producenci nie oferują i nie udostępniają 
już aktualizacji oprogramowania ze względu na status EOS/EOL (End of Support/End of Life). 
Czy Zamawiający zrezygnuje z takiego wymogu dla urządzeń, dla których producenci nie oferują już takich 
możliwości? 
Odpowiedź: 
W przypadku urządzeń o statusie EOL/EOS Zamawiający podejmie decyzję po analizie 
dostarczonego przez Wykonawcę audytu oprogramowania narzędziowego posiadanego przez 
Zamawiającego, w którym Wykonawca przedstawi zestawienie posiadanych wersji, dostępnych 
wersji i zaleceń do wykonania aktualizacji. 
 
Pytanie nr 10: Załącznik nr 1 do opz cz III. 
Prosimy o określenie ilości i rodzajów napędów taśmowych w bibliotekach poz. 1,16,17,18 wraz z numerami 
katalogowymi producentów sprzętu. 
Odpowiedź: 
Biblioteka taśmowa o S/N: 2U2041000V; LTO-4; 2-drive; P/N: AD602-63002 
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Biblioteka taśmowa o S/N: DEC204050L; LTO-5; 1-drive; P/N: AJ817A 
Biblioteka taśmowa o S/N: DEC204050M; LTO-5; 1-drive; P/N: AJ817A 
Biblioteka taśmowa o S/N: DEC32307DJ; LTO-5; 2-drive; P/N: BL543B 
Numery katalogowe zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
 
Pytanie nr 11: Załącznik nr 1 do opz cz III. 
Prosimy o określenie ilości i rodzajów dysków wykorzystywanych w półkach M6612, poz.19,20 wraz 
z numerami katalogowymi producenta sprzętu. 
Odpowiedź: 
W ww. półkach dyskowych zamontowano po 9 dysków o pojemności 3TB każdy. Dyski posiadają 
oznaczenie: 3TB; 7,2K; SAS; 3,5”; 687045-001. 
 
Pytanie nr 12: Załącznik nr 1 do opz cz III. 
Prosimy o określenie ilości i rodzajów kontrolerów pamięci cash półek dyskowych oraz dysków, poz. 2-15 
wraz z numerami katalogowymi producenta sprzętu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z tabelą poniżej Zamawiający określa ilości i rodzajów kontrolerów pamięci cash półek 
dyskowych oraz dysków dla poz. 2-15. 

 
Numery katalogowe kontrolerów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
 
Pytanie nr 13: Załącznik nr 1 a,b,c do SIWZ opz cz I-III. 
Zamawiający określił wymaganie „Wykonawca zobowiązany jest świadczyć w ramach przedmiotu 
zamówienia, serwis wszystkich elementów sprzętowych urządzeń oraz Oprogramowania narzędziowego”. 
Jednocześnie Zamawiający nie określił w SIWZ jakie konkretnie oprogramowanie narzędziowe posiada i ma 
podlegać serwisowi. Prosimy o skonkretyzowanie i przedstawienie listy oprogramowania narzędziowego, 
które ma zostać objęte wsparciem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 14: Załącznik nr 1 a,b,c do SIWZ opz cz I-III. 
Zamawiający wymaga, aby naprawa awarii odbywała się w oparciu o elementy fabrycznie nowe tj. 
wyprodukowane nie wcześniej niż pół roku od daty podpisania Umowy oraz aby dostarczone elementy nie 
były wcześniej wykorzystywane w innym urządzeniu.  

Pozycja 

w zał. 

część III

Ilość x pojemność ; prędkość obrotowa ; typ złącza ; średnica dysku ; spare

2 11 x 1TB ; 7,2K ; SAS ; 2,5" ; 81Y9875

3 10 x 146GB ; 15K ; SAS ; 2,5" ; 49Y1845 + 1 x 1TB ; 7,2K ; SAS ; 81Y9875 + 10 x 500GB ; 7,2K ; SAS ; 49Y1855

4

5 10 x 300GB ; 15K ; FC ; 3,5" ;  42D0417

6 12 x 300GB ; 15K ; FC ; 3,5" ;  42D0417

7 8 x 300GB ; 15K ; FC ; 3,5" ;  42D0417

8 12 x 300GB ; 15K ; FC ; 3,5" ;  42D0417

9 20 x 600GB ; 10K ; SAS ; 2,5" ; 00L4521

10 12 x 2TB ; 7,2K ; SAS ; 3,5" ; 85Y5869

11 6 x 3TB ; 7,2K ; SAS ; 3,5" ; 85Y6187

12 12 x 600GB ; 15K ; SAS ; 3,5" ; 601777-001

13 12 x 600GB ; 15K ; SAS ; 3,5" ; 601777-001

14 10 x 600GB ; 15K ; SAS ; 3,5" ; 601777-001 + 2 x 2TB ; 7,2K ; SAS ; 605475-001

15 10 x 600GB ; 15K ; SAS ; 3,5" ; 601777-001 + 2 x 2TB ; 7,2K ; SAS ; 605475-001
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W przypadku sprzętu o statusie producenta end of life, wyprodukowanego kilka lat temu czy Zamawiający 
uzna za wywiązanie się z naprawy interwencję z zużyciem części starszych niż pół roku zgodnie z polityką 
serwisów producenckich? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w przypadku urządzeń o statusie EOL (end of life) uzna taką naprawę za skuteczną. 
 
Pytanie nr 15: Załącznik nr 1 do opz cz I, poz. 116,117,118,119. 
Prosimy o informację czy urządzenia Combined Event/Flow Processor 1805 oraz Console High Availability 
Appliance - Qradar 3105 posiadają jakiekolwiek rozszerzenia licencji poza wartości jakie producent zawarł 
domyślnie w tych modelach urządzeń? 
Jeżeli tak, to prosimy o informację jakie to licencje? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż urządzenia wskazane w Załączniku nr 1 do opz cz I w poz. 116,117,118,119, 
nie posiadają rozszerzenia licencji. 
 
Pytanie nr 16: Załącznik nr 1 do opz cz I, poz. 104,105. 
Czy urządzenia posiadają jakiekolwiek dodatkowe licencje poza oprogramowaniem standardowym? 
Odpowiedź: 
Urządzenia wskazane w Załączniku nr 1 do opz cz. I, poz. 104,105 BROCADY posiadają następujące 
licencje:  
 Fabric license 
 Fabric Watch license 
 Enhanced Group Management license 
 8 Gig FC license 
 
Pytanie nr 17: Załącznik nr 1 do opz cz. I, poz. 110,111,127,128. 
Dotyczy przełączników HP E5412 Switch – prosimy o wyszczególnienie kart/modułów, w jakie wyposażone 
są w/w przełączniki. 
Odpowiedź: 
Przełączniki są wyposażone w następujące rodzaje kart: 

 
 
Pytanie nr 18: Załącznik nr 1 do opz cz I, poz 125,126. 
Prosimy o informację, w jakiej architekturze działają te urządzenia - HA (High Availability) czy stand alone? 
Jakie mają w chwili obecnej licencjonowane uruchomione moduły? 
Jakie usługi są uruchomione na tych urządzeniach? 

875W POWER SUPPLY J812A - 4 SZT.

Men. Mod. J8726AHP E5412 J8698A

Rodzaj karty rozszerzeń

HP E5412 J8698A Men. Mod. J8726A

HP 8p SFP+ v2 J9538A HP 24p SFP v2 J9537A

HP 24p SFP v2 J9537A HP 24p SFP v2 J9537A

875W POWER SUPPLY J812A - 4 SZT.

HP Gig-T/SFP+ v2 J9548A HP Gig-T/SFP+ v2 J9548A

HP 24p SFP v2 J9537A

HP 24p SFP v2 J9537A

HP Gig-T/SFP+ v2 J9548A

HP 8p SFP+ v2 J9538A

HP Gig-T/SFP+ v2 J9548A
 Przełącznik HP E5412 zl Switch         

S/N: SG0ADXV1BP

HP 24p SFP v2 J9537A

 Przełącznik HP E5412 zl Switch         

S/N: SG0ADXV1BN        
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Odpowiedź: 
Urządzenia HP E5412 wymienione w poz. 125 i 126 działają w trybie stand alone. Wszystkie 
uruchomione moduły zostały wskazane w odpowiedzi do pytania nr 17. Na urządzeniach 
uruchomione są typowe procesy: switching i routing. 
 
Pytanie nr 19: Załącznik nr 1 do opz cz. I, poz. 112,113. 
Zamawiający nie określił w jakie karty/moduły wyposażone są urządzenia SRX3600. Jest to niezbędne, aby 
Wykonawca mógł dokonać wyceny serwisów. 
Prosimy o określenie ilości i rodzaju kart/modułów (w jakie wyposażone są urządzenia SRX3600) wraz 
z podaniem ich numerów seryjnych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z tabelą poniżej Zamawiający określa ilości i rodzaju kart/modułów: 

 
 
Pytanie nr 20: Prosimy o potwierdzenie, że dla każdej z części postępowania w formularzach ofertowych 
należy podać koszt miesięczny świadczonej usługi a nie jej koszt całkowity. Prosimy również o 
potwierdzenie, że koszt całkowity usługi wskazany w par. 6 pkt 1 Umowy zostanie wyliczony jako iloczyn 
czasu (od podpisania umowy do 15.12.2018) oraz stawki miesięcznej za świadczoną usługę.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie nr 21: Dotyczy OPZ dla częśći I, II oraz III:  
„1. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczęła się w terminie maksymalnie do 
7 dni od dnia zawarcia Umowy i świadczona była przez okres 12 miesięcy.” 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ oraz wzorem umowy realizacja przedmiotu zamówienia ma 
trwać 12 miesięcy jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia postanowienia w załączniku nr 1a, 1b, 1c do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia określone w pkt 1: 
Było: 

„1. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczęła się w terminie maksymalnie do 

7 dni od dnia zawarcia Umowy i świadczona była przez okres 12 miesięcy.” 

Jest:  

„1. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczęła się w terminie maksymalnie do 

7 dni od dnia zawarcia Umowy i świadczona była do dnia 15 grudnia 2018 roku.” 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzorów umów w §2 ust. 3 załącznika nr 2a oraz 2b 

oraz w §2 ust. 4 załącznika nr 2c. Tekst jednolity załączników stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 
Pytanie nr 22: Dotyczy par. 10 wzoru umowy części I,II oraz III. Prosimy o zmianę sposobu wyliczania kar 
aby kary za ewentualne opóźnienia w danym miesiącu były wyliczane w oparciu o stawkę miesięczną a nie 
całkowitą wartość umowy.  

POWER SUPPLY - 2 SZT.

SRX3K-2XGE-XFP SRX3K-SPC-1-10-40 SRX3K-NPC

SRX3K-SPC-1-10-40

SRX3K-RE-12-10 SRX3K-CRM

POWER SUPPLY - 2 SZT.

SRX3K-2XGE-XFP SRX3K-SPC-1-10-40 SRX3K-NPC

SRX3K-SPC-1-10-40

SRX3K-RE-12-10 SRX3K-CRM

JUNIPER NETWORKS SRX3600                 

S/N: AB4910AA0040841888342C00

JUNIPER NETWORKS SRX3600                 

S/N: AB5010AA000984188834B000

SRX3K-SFB-12GE 

Przód Tył

SRX3K-SFB-12GE 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 

 
Pytanie nr 23: Dotyczy Załącznik nr 1a do SIWZ – cz. I Wymagania „10. Dla urządzeń, które nie posiadają 
wsparcia (status End of Support (EOS)), Wykonawca w razie konieczności zapewni urządzenia zastępcze o 
parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany.”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku awarii 
komponentu urządzenia, które nie posiada wsparcia (EOS) wykonawca może wymienić wadliwy komponent 
na komponent niefabrycznie nowy bez konieczności wymiany całego urządzenia. Oczywiście po stronie 
Wykonawcy ciążą obowiązki gwarancyjne wymienionego komponentu.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14. 
 
Pytanie nr 24: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem.  

 HP 8/8 (8)-ports Enables SAN Switch S/N: CZC325TBBG P/N: AP860A 

 HP 8/8 (8)-ports Enables SAN Switch S/N: CZC325TBB7 P/N: AP860A 
Prosimy o uszczegółowienie jakie są w nich zainstalowane wkładki oraz ile ich jest.  
Odpowiedź: 
Wymienionych powyżej urządzeniach zainstalowano po 16 wkładek HP 8G SW B-series FC SFP+, 
P/N: AJ716B. 

 
Pytanie nr 25: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 Juniper SRX3600 S/N: AB4910AA0040841888342C00 

 Juniper SRX3600 S/N: AB5010AA000984188834B000 
Prosimy o uszczegółowienie jakie moduły, karty oraz licencje są zainstalowane w powyższych urządzeniach  
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
Pytanie nr 26: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 Przełącznik HP E5412 zl Switch S/N: SG0ADXV1BP P/N: J9643A 

 Przełącznik HP E5412 zl Switch S/N: SG0ADXV1BN P/N: J9643A 
Prosimy o uszczegółowienie jakie moduły i karty są zainstalowane w powyższych urządzeniach. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17. 
 
Pytanie nr 27: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 HP ProLiant BL460c G8 S/N: CZJ34204S6 P/N: 641016-B21 

 HP ProLiant BL460c G8 S/N: CZJ34204S4 P/N: 641016-B21 

 HP ProLiant BL460c G8 S/N: CZJ34204S7 P/N: 641016-B21 

 HP ProLiant BL460c G8 S/N: CZJ34204S5 P/N: 641016-B21 

 HP ProLiant BL460c G8 S/N: CZJ428068N P/N: 641016-B21 

 HP ProLiant BL460c G8 S/N: CZJ428068P P/N: 735151-B21 
Prosimy o uzupełnienie informacji o rodzajach i ilości dysków twardych w urządzeniach.  
Odpowiedź: 
Wymienione wyżej serwery nie posiadają zainstalowanych dysków twardych. 
 
Pytanie nr 28: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 DELL PowerEdge R210 
Prosimy o podanie poprawnego numeru seryjnego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany numeru seryjnego wskazanego urządzenia. 
Było: 
 

89 DELL PowerEdge R210 
CN-0K8PJX-70821-41K-0517-
A09 

 
Jest: 
 

89 DELL PowerEdge R210 SERVICE TAG: 3XRPS12. 

 
 

Pytanie nr 29: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 HP StorageWorks MSL2024 S/N: DEC204050L P/N: AJ817A 

 HP StorageWorks MSL2024 S/N: DEC204050M P/N: AJ817A 
Prosimy o podanie jakie są napędy zainstalowane w powyższych urządzeniach (LTO4 / LTO5) 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 

 
Pytanie nr 30: W załączniku nr 1 do OPZ dla części I do III na liście urządzeń w formularzu cenowym 
Zamawiający określił urządzenia, jak poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 HP M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure 5C7311P165 AJ832A 

 HP M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure 5C7311P16W AJ832A 
Prosimy o podanie jakie i w jakiej ilości są zainstalowane w tych urządzeniach dyski twarde. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11. 

 
Pytanie nr 31: Zmieniając listę urządzeń w formularzu cenowym Zamawiający określił urządzenia, jak 
poniżej, które ma być objęte wsparciem. 

 HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry DEC32407EE BL543B 
Prosimy o podanie jakie są napędy zainstalowane w powyższych urządzeniach (LTO4 / LTO5) 
Odpowiedź: 
Wymienionym wyżej urządzeniu zainstalowano dwa napędy LTO5. 

 
Pytanie nr 32: Dotyczy wzoru umowy § 1 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent wskazuje na błędną numerację definicji wskazanych w § 1. Jednocześnie zwracamy się z prośbą 
o wyjaśnienie, czy definicje wskazane w tej klauzuli są kompletne, tj. czy są to jedynie luki w numeracji czy 
też brakuje pewnych definicji, które chciał zamieścić Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską w numeracji definicji określonych w § 1 Wzorów 
umów stanowiących załącznik nr 2a, 2b, 2c. 
 
Pytanie nr 33: Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4– zał. 2b 
Oferent zwraca się o doprecyzowanie postanowienia § 2 ust. 4 poprzez określenie co Zamawiający rozumie 
przez stwierdzenie „Miejscem świadczenia Usług Serwisu będą Ośrodki Przetwarzania Danych 
Zamawiającego, zlokalizowane na terenie Warszawy chyba, że z charakteru danej czynności wykonywanej 
w ramach Usług Serwisu wynikać będzie inna możliwość, lub za zgodą Zamawiającego.” Oferent zwraca 
uwagę, iż takie określenie miejsca realizacji serwisu pozostawia dużą niepewność co do miejsca 
świadczenia usługi, a także może nie pozwolić na dokładne oszacowanie kosztów przez Oferenta. Czy 
Zamawiającemu chodziło o to, że co do zasady usługi Serwisu wykonywane będą w Ośrodkach 
Przewarzania Danych Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie chyba, że będzie np. możliwość 
zdalnego dokonania usługi z miejsca wybranego przez Wykonawcę? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że usługa będąca 
przedmiotem zamówienia będzie świadczona w Ośrodkach Przewarzania Danych Zamawiającego 
zlokalizowanych w Warszawie 
 
Pytanie nr 34: Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 5– zał. 2a oraz 2c 
Oferent zwraca się o doprecyzowanie postanowienia § 2 ust. 5 poprzez określenie co Zamawiający rozumie 
przez stwierdzenie „Miejscem świadczenia Usług Serwisu będą Ośrodki Przetwarzania Danych 
Zamawiającego, zlokalizowane na terenie Warszawy chyba, że z charakteru danej czynności wykonywanej 
w ramach Usług Serwisu wynikać będzie inna możliwość, lub za zgodą Zamawiającego.” Oferent zwraca 
uwagę, iż takie określenie miejsca realizacji serwisu pozostawia dużą niepewność co do miejsca 
świadczenia usługi, a także może nie pozwolić na dokładne oszacowanie kosztów przez Oferenta. Czy 
Zamawiającemu chodziło o to, że co do zasady usługi Serwisu wykonywane będą w Ośrodkach 
Przewarzania Danych Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie chyba, że będzie np. możliwość 
zdalnego dokonania usługi z miejsca wybranego przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33. 
 
Pytanie nr 35: Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 pkt 3 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca uwagę i odesłanie do § 5 ust. 3 i 4 odwołuje się do czynności odbioru. Czy jest to celowe 
odwołanie Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie informuje, iż to jest prawidłowe 
odesłanie. 
 
Pytanie nr 36: Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 3 ust. 8 poprzez nadanie mu treści: 
„Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 
Dni Roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi Usługi Serwisu w zakresie czynności 
administracyjno-biurowych przy realizacji Umowy. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania”.  
Oferent zwraca uwagę na konieczność animizacji umów, co znajduje potwierdzenie w stanowisku 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz opinią Urzędu Zamówień Publicznych, która jest 
dostępna pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-
dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-
uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-
danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.  
Jednocześnie zwracamy się o stosowną zmianę w Klauzuli 13 SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzorów umów w §3 ust. 8 załącznika nr 2a, 2b oraz 2c. Tekst 

jednolity załączników znajduje się w załączeniu do pisma. Zapisy pkt 13 SIWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 37: Dotyczy wzoru umowy § 3 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 3 poprzez dodanie na końcu postanowienia ust. 11 o treści: 
„Wykonawca uprawniony jest do korzystania z pomocy podwykonawców podczas realizacji Umowy” 
Jednocześnie Oferent wskazuje, iż żadne postanowienia Umowy nie wskazują na obowiązki w zakresie 
podwykonawców (korzystanie z podwykonawców dopuszczone jest zgodnie z SIWZ), a coza tym idzie 
Oferent zakłada, iż do umów z podwykonawcami należy stosować odpowiednie postanowienia prawa 
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 
 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie informuje, iż Zamawiający w SIWZ nie 
zastrzegł osobistego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 38: Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 4 ust. 5 poprzez nadanie mu treści: 
„Czas Naprawy nie może być dłuższy niż 24 godzin od momentu przekazania Zgłoszenia Wykonawcy. Czas 
Naprawy uważa się za dochowany z chwilą poinformowania Zamawiającego o usunięciu Awarii i jej skutków, 
co oznacza, że przywrócono stan sprzed Awarii, co potwierdza Zamawiający. Jeżeli okaże się podczas 
weryfikacji przez Zamawiającego, że Awaria nie została usunięta, opóźnienie w usunięciu Awarii liczone jest 
do momentu poinformowania Zamawiającego o usunięciu Awarii, po którym nastąpiło zatwierdzenie 
realizacji Zgłoszenia przez Zamawiającego. Potwierdzenia Zamawiającego następują w formie mailowej na 
adres mail wskazany w ust. 1. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych stopniem skomplikowania Awarii 
Zamawiający może przedłużyć Czas Naprawy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Wykonawca dołoży 
jednakże wszelkich starań by zastosować tymczasowe rozwiązania, które pomniejszą skutki Awarii do czasu 
dokonania Naprawy.” 
Oferent zwraca uwagę na fakt, iż może dojść do wyjątkowo poważnej Awarii, której usunięcie w terminie 24 
godzin będzie technicznie niemożliwe, bez jakiejkolwiek winy po stronie wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 39: Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 4 ust. 6 poprzez nadanie mu treści: 
„W przypadku braku możliwości dochowania Czasu Naprawy, zgodnie z ust. 5, Zamawiający dopuszcza, za 
pisemną zgodą, możliwość dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż Urządzenie zastępowane. W takim przypadku Zamawiający wymaga instalacji urządzenia 
zastępczego w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie pozostałych elementów infrastruktury 
Zamawiającego, w tym programowania. Zamawiający może wyrazić pisemnie zgodę na stałe zastąpienie 
Urządzenia urządzeniem zastępczym. W takim przypadku jego zainstalowanie w sposób zapewniający 
usunięcie Awarii uznaje się za realizację Zgłoszenia. W pozostałych przypadkach czas zastosowania 
rozwiązania zastępczego nie wlicza się do Czasu Naprawy, przez co należy rozumieć, iż w okresie 
funkcjonowania rozwiązania zastępczego nie biegnie Czas na dokonanie Naprawy wskazany w ust. 5. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 40: Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10 – PYTANIE – zał. 2a 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 4 ust. 10 poprzez nadanie mu treści: 
„W przypadku wystąpienia osoby trzeciej wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na twierdzeniu, że 
używane przez Zamawiającego aktualizacje, nowe wersje lub udoskonalenia Oprogramowania, nie są 
produktami wykonanymi przez producenta Oprogramowania, Zamawiającemu przysługują niżej wymienione 
uprawnienia, które ma prawo zrealizować każde z osobna lub wszystkie według własnego wyboru: 
1) prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku wystąpienia drugiego zdarzenia, o którym mowa powyżej (w 
terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki umożliwiającej takie odstąpienie) z prawem żądania od 
Wykonawcy poniesionych przez Zamawiającego kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań itp.; 
2) zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 41: Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3 – PYTANIE – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 5 ust. 3 poprzez zwiększenie okresu na przedstawienie 
Zamawiającemu szczegółowych wyjaśnień z 1 Dnia Roboczego na 2 Dni Robocze.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
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Pytanie nr 42: Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 i 2 – PYTANIE – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 i 2 poprzez nadanie mu treści : 
„1. Całkowite wynagrodzenie za świadczenie Usług Serwisu, wynosi: …. zł netto, tj. …. zł brutto (słownie: 
…),w tym obowiązujący podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie za Miesiąc rozliczeniowy wynosi …. zł netto, tj. … zł brutto (słownie: …), w tym 
obowiązujący podatek VAT.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 43: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 – PYTANIE – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu treści: 
„Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, 
leżących po stronie Wykonawcy, lub w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy i bezskutecznym upływie 
terminu wskazanego w tym wezwaniu (termin minimum 7 Dni Roboczych). Wykonawca ma jednocześnie 
prawo do przedstawienia Zamawiającemu stosownych wyjaśnień. W razie uznania wyjaśnień przez 
Zamawiającego wezwanie skierowane do Wykonawcy przez Zmawiającego, o którym mowa powyżej uważa 
się za niebyłe.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 44: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 9 ust. 3 poprzez nadanie mu treści: 
„Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy 
podpisania umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. W takiej sytuacji 
Strony rozliczą wykonane na mocy Umowy Usługi, a Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej z 
tytułu rozwiązania Umowy.” 
Oferent wskazuje na fakt, iż konieczność podpisania umowy o powierzenie przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z § 12 ust. 7 jest hipotetyczna, a co za tym idzie w sytuacji gdyby Zamawiający 
uprawniony był do nałożenia z tytułu odmowy podpisania takiej umowy kar umownych na Wykonawcę, to 
należałoby uznać, iż Wykonawca jest do tego przymuszany bez możliwości wcześniejszego zaakceptowania 
treści takiej umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje wzór umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 5 do Umowy. 
 
Pytanie nr 45: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4– zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 9 ust. 4 poprzez nadanie mu treści: 
„Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z zasad ochrony informacji określonych w § 
12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu 
stosownego terminu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 46: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 5– zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 9 ust. 5 poprzez nadanie mu treści: 
„Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, w przypadku, gdy łączna suma kar 
umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 osiągnie lub przekroczy 30% kwoty wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
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Pytanie nr 47: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 7 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 9 ust. 7 poprzez nadanie mu treści: 
„O ile Umowa lub ustawa nie stanowi inaczej, Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu zgodnie 
z Umową prawa odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach będących 
przyczyną odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia Umowy, niezależnie od podstawy 
prawnej tego zakończenia, w szczególności odstąpienia, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania przez 
którąkolwiek ze Stron.” 
Oferent nie widzi podstaw w takim sformułowaniu postanowień umownych, które powodowały by daleko 
idącą nierówność stron.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 48: Dotyczy wzoru umowy § 9– zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o dodanie postanowienia § 9 ust. 8 o treści: 
„Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w sytuacji, w której Zamawiający opóźnia się z 
wymagalną płatnością ponad 30 dni.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 49: Dotyczy wzoru umowy § 10 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 10 poprzez nadanie mu treści: 
„1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Czasu Reakcji wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy 
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 Umowy za każdą godzinę zwłoki . 
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Czasu Naprawy wskazanego w § 4 ust. 5 Umowy 
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 Umowy za każdą godzinę zwłoki. 
3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn leżących po 
drugiej Stronie , która skorzystała z powyższego uprawnienia przysługiwać będzie kara umowna w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 13 ust. 4 Umowy, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie kara umowna w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki  
5. Za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 6, 7 lub 8 Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób 
świadczących Usługi Serwisu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz 
liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą 
osobę poniżej liczby wymaganych osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej w 
wykazie przekazanym przez Wykonawcę.  
6. W przypadku naruszeniu przez Wykonawcę zasad ochrony informacji określonych w § 12 Umowy 
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.  
7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 12 ust. 8 Umowy Zamawiającemu przysługiwać 
będzie kara umowna w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki.  
8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań określonych w § 15 Umowy, w 
szczególności nie poddania się audytowi lub kontroli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy. 
9. Kary umowne z różnych tytułów mogą być sumowane. 
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy przewyższa zastrzeżone kary umowne. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek 
tytułu ograniczona jest do wysokości 50% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 50: Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 pkt 2 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 11 ust. 1 pkt 2 poprzez jego wykreślenie. Oferent wskazuje, iż 
celem realizacji Umowy musi poczynić określone nakłady finansowe, a co za tym idzie zmiana w tym 
zakresie jest w ocenie Oferenta niedopuszczalna. Zamawiający rozpisując postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego winien mieć zapewnione środki finansowe na jego realizację.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 51: Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 7 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 12 ust. 7 poprzez nadanie mu treści: 
„W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy - zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo 
uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, lub 
do danych osobowych, których administratorem jest inny podmiot, ale Zamawiający jest uprawniony do ich 
przetwarzania na odrębnej podstawie prawnej, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia, na żądanie 
Zamawiającego, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której Strony określą zakres i 
cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych. Wzór umowy został załączony do 
niniejszej Umowy jako Załącznik nr 5.” 
Oferent wskazuje, iż zobowiązując się do zawarcia określonej umowy winien znać uprzednio jej treść oraz 
zakres swoich zobowiązań z niej wynikających. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzorów umów w §12 ust. 7 załącznika nr 2a , 2b oraz 2c poprzez 

dodanie załącznik nr 5 do Umowy. Tekst jednolity załączników znajduje się w załączeniu do pisma. 

 
Pytanie nr 52: Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 8 – PYTANIE – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 12 ust. 8 poprzez nadanie mu treści: 
„Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 Dni Roboczych po zakończeniu Umowy, 
niezależnie od podstawy prawnej tego zakończenia, w szczególności odstąpieniu, wypowiedzeniu, 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez którąkolwiek ze Stron, zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane 
dokumenty i materiały oraz usunie informacje mające charakter informacji poufnych w rozumieniu 
niniejszego paragrafu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie realizacji działań 
przewidzianych w zdaniu poprzedzającym w ciągu 5 Dni Roboczych od zakończenia Umowy, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 53: Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 4 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o zmianę postanowienia § 13 ust. 4 poprzez nadanie mu treści: 
„O wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zmiany umowy 
ubezpieczenia, przedstawiając przy tym Zamawiającemu odpis potwierdzonego za zgodność z oryginałem 
dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany, istnienie umowy ubezpieczenia i fakt zapłaty składki z tego 
tytułu przez Wykonawcę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
 
 



 

 
14 

Pytanie nr 54: Dotyczy wzoru umowy § 15 – zał. 2a, 2b, 2c 
Oferent zwraca się o wyjaśnienie postanowienia § 15 poprzez wskazanie na czym polegać będzie 
przedmiotowy audyt, a także na czym polegać będzie kontrola finansowa w zakresie realizowanego 
przedmiotu Umowy. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z pytaniem o cel przechowywania całej 
dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy przez okres 2 lat od dnia jej zakończenia i czy powyższe 
oznacza, iż Zamawiający uważać się będzie za uprawnionego do przeprowadzenia audytu również po 
zakończenia umowy, a jeśli tak to jaka jest podstawa prawna takiego domniemania Zamawiającego. 
Wykonawca wskazuje na konieczność doprecyzowania postanowień w zakresie audytu. 
Jednocześnie Oferent zwraca się o przeprowadzenie poniższych zmian: 
„1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu realizacji Umowy przez Wykonawcę w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez 
Zamawiającego, w celu weryfikacji, czy Usługi Serwisu realizowane są zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
Umowie i OPZ, oraz czy przebiegają zgodnie z warunkami oraz planami sporządzonymi i uzgodnionymi w 
trakcie realizacji Umowy. Zakres audytu określa Zamawiający, jednakże nie może on być szerszy niż 
wskazany w zdaniu poprzednim. 
2. Niezależnie od obowiązków w zakresie audytu, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, zobowiązuje się 
poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przez niego przedmiotu Umowy, a 
także współdziałać z osobami przeprowadzającymi kontrolę w tym zakresie, w szczególności poprzez: 
1) przechowywanie całej dokumentacji związanej z realizacją Umowy do dnia jej zakończenia, chyba że 
przepisy prawa stanowią inaczej; 
2) umożliwianie przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, jak też przez wyznaczone przez niego 
osoby oraz inne uprawnione podmioty – w zakresie prawidłowości realizacji Umowy; 
3) udostępnianie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w 
tym dokumenty finansowe, bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane; 
4) sporządzanie, na każde żądanie Zamawiającego, informacji merytoryczno-finansowych z wykonania 
poszczególnych działań w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu lub kontroli wybranej stronie trzeciej, z 
zastrzeżeniem, iż zarówno Zamawiający jak i taka strona trzecia zobowiązani są do przestrzegania zasad 
dotyczących poufności, analogicznie jak w § 12 Umowy. 
4. W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszanie obowiązków po stronie 
Wykonawcy, niezgodności realizacji Umowy z przedmiotem Umowy, zagrożenie stratami finansowymi lub 
zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć kosztami audytu lub kontroli 
Wykonawcę lub odstąpić od Umowy lub jej części lub ją wypowiedzieć, na zasadach określonych w § 9 
Umowy – uprawnienie do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przysługuje Zamawiającemu jedynie 
wówczas gdy Wykonawca nie zaprzestał naruszeń ujawnionych w wyniku audytu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie nr 55: Dotyczy SIWZ Klauzula 13.1 – Oferent zwraca się o zmianę SIWZ poprzez doprecyzowanie 
stanowisk osób mających być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę. Oferent wskazuje, iż w 
odniesieniu do umowy serwisowej określenie tych czynności jako administracyjno-biurowych jest niezgodne 
z ustawą pzp i błędnie zakwalifikowane. Umowę realizować będą osoby wykonujące czynności serwisowe. Z 
uwagi na powyższe zwracamy się o przeprowadzenie stosownych zmian w treści SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pkt 13.1 
SIWZ wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi w zakresie czynności 
administracyjno-biurowych. 
 
Pytanie nr 56: Dotyczy SIWZ Rozdział VI pkt 7 lit. d) i e) – Oferent zwraca się o sprecyzowanie, iż w lit. d) 
chodzi o oświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego a w lit. e) o właściwą terenową jednostkę 
organizacyjną ZUS lub KRUS. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
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Załączniki: 

1. Aktualny Opis przedmiotu zamówienia - dla Części I - Załącznik nr 1a; dla Części II - Załącznik nr 1b; dla 

Część III – Załącznik nr 1c. 

2. Aktualny Załącznik nr 1 do OPZ dla cz. I do cz. III - lista urządzeń formularz cenowy - tekst jednolity z 

dnia 2017-12-22. 

3. Aktualny Wzór umowy - dla Części I - Załącznik nr 2a; dla Części II - Załącznik nr 2b; dla Części II - 

Załącznik nr 2c wraz z załącznikami- tekst jednolity z dnia 2017-12-22. 

4. Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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