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Warszawa, 2018-09-11 

WZP.270.118.2018 

2018-15183 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej 
(ITS) Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z instalacją i konfiguracją podsystemów” znak 
sprawy: WZP.270.118.2018  

 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 5 w ten sposób, że odstąpienie będzie miało skutek tylko do 
niewykonanej części umowy? Umowa ma bowiem charakter usługowy i nie ma możliwości zwrotu 
wzajemnych świadczeń za okres poprzedzający odstąpienie (zwrot usługi takiej jak utrzymywanie systemu w 
poprzednim okresie) nie jest możliwy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 2: (do załącznika nr 2 do SIWZ) 
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 6 w ten sposób, że odstąpienie będzie miało skutek tylko do 
niewykonanej części umowy? Jest to tyle uzasadnione, że w praktyce niemożliwe jest zwrócenie wszystkich 
wykonanych świadczeń. Umowa ma bowiem charakter usługowy i nie ma możliwości zwrotu wzajemnych 
świadczeń za okres poprzedzający odstąpienie (zwrot usługi takiej jak utrzymywanie systemu w poprzednim 
okresie) nie jest możliwy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 7 w ten sposób, że odstąpienie będzie miało skutek tylko do 
niewykonanej części umowy? Jest to tyle uzasadnione, że w praktyce niemożliwe jest zwrócenie wszystkich 
wykonanych świadczeń. Umowa ma bowiem charakter usługowy i nie ma możliwości zwrotu wzajemnych 
świadczeń za okres poprzedzający odstąpienie (zwrot usługi takiej jak utrzymywanie systemu w poprzednim 
okresie) nie jest możliwy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający potwierdza, że opóźnienie, o którym mowa w §11, jest opóźnieniem zawinionym?  
Odpowiedź: 
Opóźnienie, o którym mowa w § 11 nie jest opóźnieniem zawinionym.  
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Pytanie nr 5: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną przewidzianą w §11 ust. 2, jako niewspółmiernie wysoką 
do czynu. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara ta wynosiła 0,1% kwoty oznaczonej, jako maksymalne 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1.?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 6: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną przewidzianą w §11 ust. 4, jako niewspółmiernie wysoką 
do czynu. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara ta wynosiła 0,1% kwoty oznaczonej, jako maksymalne 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1.?  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną przewidzianą w §11 ust. 9 do poziomu 1% miesięcznego 
wynagrodzenia za każdą wykrytą nieprawidłowość?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 8: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający potwierdza, że termin o którym mowa w §16 ust. 2 pkt. 7) liczony jest w dniach roboczych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że ww. termin jest liczony w dniach roboczych. 
 

Pytanie nr 9: (do załącznika nr 2 do SIWZ §16 ust. 2 pkt 8) Umowy). 
Czy Zamawiający potwierdza, że podmiot, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie audytu lub 
kontroli, nie będzie podmiotem konkurencyjnym w stosunku i do Wykonawcy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podmiot, któremu powierzone zostanie zadanie przeprowadzenie audytu lub 
kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ §16 ust. 2 pkt 8 nie zostanie wyłoniony z podmiotów, 
które złożą oferty w niniejszym postepowaniu. 
 

Pytanie nr 10: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §16 ust. 4 w ten sposób, że ustanowiona w nim prawo odstąpienia 
będzie miało skutek tylko do niewykonanej części umowy? Umowa ma bowiem charakter usługowy i nie ma 
możliwości zwrotu wzajemnych świadczeń za okres poprzedzający odstąpienie (zwrot usługi takiej jak 
utrzymywanie systemu w poprzednim okresie) nie jest możliwy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 11: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §17 ust. 4 w ten sposób, że ustanowiona w nim prawo odstąpienia 
będzie miało skutek tylko do niewykonanej części umowy? Umowa ma bowiem charakter usługowy i nie ma 
możliwości zwrotu wzajemnych świadczeń za okres poprzedzający odstąpienie (zwrot usługi takiej jak 
utrzymywanie systemu w poprzednim okresie) nie jest możliwy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. 
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Pytanie nr 12: (do załącznika nr 4 do OPZ)  
Czy Zamawiający zgodzi się dodać definicję „awarii” albo wytłumaczy dokładnie jak należy ją rozumieć?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje uzupełnienia Załącznika nr 4 do OPZ o definicję Awarii w brzmieniu: 

„Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden (lub więcej) komponent systemu, 

ograniczający wydajność i/lub funkcjonalność tego systemu i uniemożliwiający korzystanie z systemu 

zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną / Instrukcją użytkowania”. 

 

Pytanie nr 13: (do załącznika nr 2 do SIWZ)  
Czy zamawiający wprowadzi w § 11 następujące postanowienia, pozwalające określić maksymalną 
odpowiedzialność wykonawcy z tytułu realizacji umowy:  
„Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone w okresie obowiązywania Umowy wynosi 
15% kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1”.  
„Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na zasadach ogólnych ograniczona jest do 100% kwoty 
oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ.  
 

Pytanie nr 14: 

Czy w celu realizacji umowy Zamawiający zapewni wsparcie producenta dla oprogramowania SAS 

wykorzystywanego produkcyjnie i  wymienionego w załączniku nr 3 do OPZ ITS-P4?: 

SAS Enterprise BI Server HD-ASR i HD-M                                         sas9.3/sas9.4 

SAS Data Management Standard dla modułu przetwarzania       sas9.3/sas9.4 

Platform Suite for SAS mod. zarządzania harmonogramami        6 over sas9.3 

SAS Visual Analytics moduł Visual Analytics                                     sas9.4 

Odpowiedź: 
W ramach posiadanej licencji Zamawiający posiada wsparcie producenta. 
 

Pytanie nr 15: 

W pkt. 3 ppkt 3 lit. a-d formularza ofertowego Zamawiający wymaga wpisania kwoty wynagrodzenia za 

każdy miesiąc świadczenia usług utrzymania i tym samym wskazania ceny łącznej tej usługi. Każdy z 

Wykonawców może określić jednak inny termin obowiązywania umowy, gdyż obowiązuje ona od dnia 

podpisani (która na tą chwilę jest nieokreślona) do dnia 30 listopada 2020 r.  

Czy na potrzeby oceny oraz porównania ofert Zamawiający może określić zamknięty okres czasu w celu 

przyjęcia przez wszystkich Wykonawców tego samego okresu obowiązywania umowy i służącym 

Wykonawcom do oszacowania oferty? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że terminy obowiązywania umowy podane są wyraźnie w OPZ w „Zakresie 
zamówienia” (pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ). 
 

Pytanie nr 16: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 Zakres zamówienia) 

16.1 Czy w przypadku zmiany oprogramowania na inne niż posiada Zamawiający przez okres 60 dni okresu 

przejściowego nie będą obowiązywać parametry SLA w zakresie utrzymania ITS? 

Odpowiedź: 
Tak, 60 dni okresu przejściowego znosi obowiązujące SLA, ale wyłącznie w zakresie parametrów utrzymania 
ITS ściśle powiązanym w tą zmianą oprogramowania. 
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16.2 Z dotychczasowego doświadczenia Zamawiającego, jaka jest średnia liczba zgłoszeń w miesiącu jaką 

musi obsłużyć  ServiceDesk?   

Odpowiedź: 
Średnia liczba zgłoszeń 2-4 miesięcznie. 
 

16.3 Ile wynosi średni czas obsługi takiego zgłoszenia? 

Odpowiedź: 
Średni czas obsługi zgłoszenia wynosi od kilkunastu minut do kilku godzin w zależności od stopnia jego 
skomplikowania i zaistnienia konieczności przybycia do miejsca kolokacji urządzenia. 
 
16.4 Jak ta statystyka może się zmienić w perspektywie przyszłych lat? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie określić zmian. 
 

16.5 Czy Zamawiający dopuszcza aby usługa ServiceDesk i zarządzanie infrastrukturą była realizowana 

zdalnie z siedziby Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zdalnego zarządzania infrastrukturą ze względu na obowiązujące 
u Zamawiającego procedury bezpieczeństwa. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach zdalny dostęp 
w celu obsługi awarii.  
 

16.6 Czy jest wymogiem Zamawiającego aby Wykonawca zapewnił stałe wsparcie "on-site" w lokalizacji 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga stałego wsparcia on-site. 
 

16.7 Jaką ilość jednoczesnych połączeń i w jakich przedziałach doby ma być w stanie obsłużyć 

ServiceDesk?  Użytkownicy końcowi powyżej tego limitu, kontaktujący się z ServiceDesk, będą musieli 

czekać wtedy na połączenie z konsultantem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa takiego limitu. 
 

Pytanie nr 17: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.1.1. USL.01 - 

Opiniowanie Dokumentacji Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 w zakresie ITS) 

17.1 Prosimy o informacje jaka była do tej pory ilość opiniowanych dokumentów dotyczących ITS w ramach 
poprzedniej umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie prowadzi takich statystyk. 
 

17.2 Jaka była średnia ilość stron w opiniowanych dokumentach dotyczących ITS? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie prowadzi takich statystyk. 
 

17.3 Jak często do tej pory organizowane były przeglądy jakości, w których uczestniczył obecny 

Wykonawca? 

Odpowiedź: 
Do tej pory nie zaistniała potrzeba wykonania przeglądu jakości. 
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Pytanie nr 18: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.1.2. USL.02 - Inicjalna 
konfiguracja ITS) 

18.1 Na czy ma polegać „okablowanie utrzymywanego ITS”? Czy należy dostarczyć kable Ethernet 

miedziane, światłowodowe, inne i podłączyć je do sprzętu z załącznika nr 1 i 2 do OPZ? Jeśli tak to prosimy 

o podanie typu, wymagań, długości, ilości tych kabli oraz rodzaju złączy do sprzętu jakie należy zastosować 

Odpowiedź: 
W przypadku rekonfiguracji, instalacji lub innej zmiany związanej z koniecznością wymiany lub dodania 
dodatkowego okablowania Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w celu 
uzupełnienia (fizycznego przeprowadzenia) okablowania w serwerowni. Samo okablowanie zapewni 
Zamawiający.  
 
18.2 Jakie prace należy wykonać w ramach inicjalnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania? 
Odpowiedź: 
Po reinstalacji i/lub nowej instalacji systemów należy przeprowadzić inicjalną konfigurację sprzętu oraz 
oprogramowania mającą na celu optymalizację działania. 
 

18.3 Czy wymieniony w załącznikach sprzęt jest już zainstalowany w szafach RACK i pracę należy 

rozpocząć od weryfikacji poprawności działania i instalacji najnowszych wersji firmware? 

Odpowiedź: 
Tak, wymieniony w załącznikach sprzęt jest zainstalowany w szafach rack, podłączony sieciowo i pracuje 
produkcyjnie. Instalacja firmware odbywa się w ramach sprzętu, na który nie jest wykupione wsparcie 
proaktywne u producenta. Wersja firmware zależy od rekomendacji producenta oraz wytwórców aplikacji. 
 

18.4 Prosimy o przedstawienie architektury technicznej systemów KRDK, PS (SA), P4 dla których należy 
przeprowadzić inicjalną konfigurację 
Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna systemów zostanie przedstawiona Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 

18.5 Prosimy o podanie jakie oprogramowanie (producent, nazwa i wersja) należy zainstalować na jak im 
serwerze. W przypadku wirtualizacji prosimy o podanie ile instancji systemu operacyjnego ma być 
powołanych do działania. 
Odpowiedź: 
Postępowanie dotyczy utrzymania obecnie eksploatowanej produkcyjnie infrastruktury teleinformatycznej. 
Oprogramowanie jest już zainstalowane oraz skonfigurowane. Zakres niniejszego postępowania dotyczy 
ewentualnej instalacji oraz konfiguracji w przypadku awarii i/lub wymiany sprzętu lub oprogramowania. 
 

18.6 Prosimy o informacje jakie klastry niezawodnościowe i/lub wydajnościowe w oparciu o jakie 
oprogramowanie należy zainstalować i skonfigurować w ramach jednej serwerowni a jakie pomiędzy 
serwerowniami. 
Odpowiedź: 
Postępowanie dotyczy utrzymania obecnie eksploatowanej produkcyjnie infrastruktury teleinformatycznej. 
Klastry niezawodnościowe i/lub wydajnościowe są już zainstalowane oraz skonfigurowane. Zakres 
niniejszego postępowania dotyczy ewentualnej instalacji oraz konfiguracji klastrów w przypadku awarii i/lub 
wymiany sprzętu. 
 

Pytanie nr 19: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.1.3. USL.03 - 
Utrzymanie ITSM) 

19.1 Czego będą dotyczyły zlecenie przesyłane do Wykonawcy w ramach usługi USL.03? 
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Odpowiedź: 
Zlecenia określone w USL.03 dotyczyć mogą całego zakresu usług zawartych w OPZ. 
 

19.2 Jaka będzie pracochłonność przesyłanych zleceń? 

Odpowiedź: 
Zlecenia określone w USL.03 dotyczyć mogą całego zakresu usług zawartych w OPZ. 
 

19.3 Jaka będzie ilość przesyłanych zleceń w ramach trwania umowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie określić na obecnym etapie liczby przesyłanych zleceń. 
 

19.4 Czy funkcje Service Desk, Zarządzanie incydentami, Zarządzanie wiedzą są wdrożone 

u zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający posiada wdrożoną produkcyjnie funkcję Service Desk, Zarządzanie incydentami oraz 
Zarządzanie wiedzą opartą na HPSM, ale nie wyklucza zmiany obecnie używanego systemu na inny. 
 

19.5 Jakie narzędzie odpowiada za realizacje wymagań na Service Desk, Zarządzanie incydentami,  

Zarządzanie wiedzą? 

Odpowiedź: 
Udzielono odpowiedzi w pkt 19.4 
 

Pytanie nr 20: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.1.4. USL.04 - 
Monitorowanie ITS) 

20.1 Jak często w ramach usługi monitorowania wykonawca ma przekazywać raporty w ustalonym zakresie i 

formacie? 

Odpowiedź: 
Raporty będą przygotowywane oraz przekazywane w okresach miesięcznych, w pierwszych dniach nowego 
miesiąca za okres minionego miesiąca. 
 

20.2 W jakim systemie Wykonawca ma rejestrować zgłoszenia (incydenty, zmiany, wnioski itp.)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rejestrację zgłoszeń w arkuszu kalkulacyjnym programu np. Excel lub w postaci 
dowolnej tabeli w PDF 
 

20.3 Prosimy o przedstawienie dotychczasowych statystyk w zakresie ilości i rodzaj incydentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie upublicznia tego typu danych. 
 

20.4 Jakie narzędzia są obecnie wykorzystywane do monitorowania logów pod kątem wystąpienia błędów 

krytycznych? Czy te rozwiązania są wystarczające dla Zamawiającego? Jeśli nie, jakie są oczekiwania 

Zamawiającego w tym zakresie? 

Odpowiedź: 
Analiza logów odbywa się w oparciu o posiadane przez Zamawiającego narzędzia HPE SIM, HPE SIS, HPE 
IMC, ZABBIX, ZENOSS. 
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20.5 Jakie procedury administracyjne są obecnie dostępne (obsługa incydentów, obsługa zmian, obsługa 

VIP, inne...) i na jakim etapie zaawansowania są te dokumenty obecnie (brak procedury, szkic dokumentu, 

do uzupełnienia, opracowany w całości...)? 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć stan – brak procedury. 
 

20.6 Czy Zamawiający dysponuje bramką SMS na potrzeby automatycznych notyfikacji z systemów 

monitorujących? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje bramką SMS obsługującą swoim działaniem zakres niniejszego postępowania. 
 

20.7 Ile systemów operacyjnych ma być monitorowanych w ramach wymagania WYM.13.02.01? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w ramach realizacji umowy będzie monitorował trzy systemy wymienione w SIWZ, każdy z tych 
systemów składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu maszyn. 
 

20.8 Ile i jakich aplikacji ma być monitorowanych w ramach wymagania WYM.13.02.01? 

Odpowiedź: 
Monitorowane będą wszystkie aplikacje w danym systemie. 
 

20.9 Ilu agentów i ile bibliotek MIB/TRAP będzie musiał zaimplementować Wykonawca? 

Odpowiedź: 
Wykonawca będzie musiał zaimplementować agentów i biblioteki do nowych urządzeń. W obecnej chwili nie 
jest znana liczba nowych urządzeń. 
 

20.10 Ile maszyn wirtualnych posiada Zamawiający w ramach systemów KRDK, P2 (SA), P4? 

Odpowiedź: 
Udzielono odpowiedzi w punkcie 20.7 
 

20.11 Ile i jakich wdrożonych serwerów aplikacyjnych, które mają być monitorowane posiada Zamawiający? 

Odpowiedź: 
Udzielono odpowiedzi w punkcie 20.7 
 

20.12 Ile i jakich wdrożonych serwerów bazodanowych, które mają być monitorowane posiada 

Zamawiający? 

Odpowiedź: 
Udzielono odpowiedzi w punkcie 20.7 
 

20.13 Czy jest dostępna dokumentacja administracyjna i operacyjna obecnie działających systemów ITSM, 

Zabbix? 

Odpowiedź: 
Zamawiający min. posiada zaktualizowaną bazę uCMDB. 
 

Pytanie nr 21: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.1.4. USL.04 - 
Monitorowanie ITS, WYM.014 - Dostęp do narzędzi) 

Do jakich narzędzi Wykonawca ma zapewnić dostęp Zamawiającemu, o których mowa w wymaganiu 

WYM.014 
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Odpowiedź: 
W WYM.014 mowa jest o narzędziach do monitorowania. 
 

Pytanie nr 22: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.1.4. USL.04 - 
Monitorowanie ITS, WYM.017 - Przeglądy ITS) 

Jak często będą odbywały się przeglądy ITS i jak długo będą trwały? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje okresowe przeglądy ITS na żądanie.  
 
Pytanie nr 23: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.5. USL.05 - Obsługa 
zmian, WYM.018 - Obsługa zmian) 

23.1 Jaka była historycznie ilość zmian (zleceń) w konfiguracji i instalacji ITS? 

Odpowiedź: 
Od kilku do kilkunastu miesięcznie. 
 
23.2 Jaka była pracochłonność tych zmian? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest stanie określić pracochłonności wprowadzonych zmian. 
 

Pytanie nr 24: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.6. USL.06 - Instalacja 
Systemu KRDK, P2 (SA) i P4 na żądanie,WYM.020 - Instalacja Systemu KRDK, P2 (SA) i P4,  

"W ramach usługi Wykonawca na podstawie zlecenia dostarczonego przez Zamawiającego lub podmiot 
uprawniony do tego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do instalacji Systemu KRDK, P2 (SA) i P4 na 
podstawie Dokumentacji administracyjnej dostarczonej przez Zamawiającego dla Systemu KRDK, P2 (SA) i 
P4.") 

24.1 Kto jest odpowiedzialny za rozwiązanie ew. błędów lub  konfliktów programowych/sprzętowych w 

przypadku problemów wykraczających poza dokumentacje administracyjną dostarczoną przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Za rozwiązywanie błędów lub konfliktów odpowiedzialny jest wykonawca poprawki oraz jej zleceniodawca w 
osobie Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego. 
 

24.2 Jaki jest zakres procesu instalacji - Liczba urządzeń, rodzaj urządzeń, zakres prac na każdym 

urządzeniu, czasochłonność? 

Odpowiedź: 
Zakres procesu instalacji może być bardzo zróżnicowany od wykonania skryptu SQLowego aż do instalacji 
nowego lub odtworzonego całego systemu. 
 

Pytanie nr 25: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.7. USL.07 - Konfiguracja 
ITS na żądanie) 

Jaka jest częstotliwość zleceń instalacji paczek? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie określić częstotliwości zleceń instalacji paczek. Z dotychczasowego 
doświadczenia statystycznie 0-2 paczki dziennie. 
 

Pytanie nr 26: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.8. USL.08 - Realizacja 
Kopii zapasowych) 
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26.1 Jakie są polityki (harmonogramy) backupu? 

Odpowiedź: 
Szczegółowy harmonogram backupu zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
 

26.2 Co jest objęte backupem? 

Odpowiedź: 
Backupem objęte są przede wszystkim maszyny wirtualne. 
 

26.3 Gdzie następuje składowanie kopii zapasowych? 

Odpowiedź: 
Kopie zapasowe składowane są u Zamawiającego. 
 

26.4 Jaki jest harmonogram odtworzeń testowych Kopii bezpieczeństwa? Jak często występują i w jakim 

zakresie? 

Odpowiedź: 

Szczegółowy harmonogram odtworzeń testowych zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy. 

 

Pytanie nr 27: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.11. USL.11 - 
Zarządzanie licencjami, WYM.036 - Zarządzanie licencjami) 

Czy u Zamawiającego jest narzędzie do zarządzania licencjami? Jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie posiada dedykowanego narzędzia do zarządzania licencjami. 
 

Pytanie nr 28: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.16. USL.16 - Udział w 
testach) 

Jak często przeprowadzane są testy dla Systemów KRDK, P2 (SA) i P4? 

Odpowiedź: 
Testy przeprowadzane są w trybie „na żądanie”, nie ma wyznaczonego harmonogramu. 
 

Pytanie nr 29: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 2.1.18. USL.18 – Wsparcie) 

29.1 Z jakiego systemu ITSM będzie korzystał Wykonawca? 

Odpowiedź: 
Obecnie używany przez Zamawiającego jest HPSM, ale Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
systemu ITSM. 
 

29.2 Czy Zamawiający zapewni odpowiednią ilość wymaganych licencji dla Wykonawcy na system ITSM? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dysponuje pulą licencji i przydzieli ich odpowiednią ilość Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 30: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia) 

Prosimy o przedstawienie statystyk dotyczących wykorzystania poszczególnych usług (USL) oraz wymagań 

(WYM)  dla 

 USL.01 - Opiniowanie Dokumentacji Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 w zakresie ITS 

o WYM.001 - Opiniowanie dokumentu 

o WYM.003 - Udział w Przeglądzie Jakości 
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 USL.02 - Inicjalna konfiguracja ITS 

o WYM.005 - Konfiguracja inicjalna ITS 

o WYM.006 – Hardening 

 USL.03 - Utrzymanie ITSM ( w zakresie rekonfiguracji systemu ITSM w ramach poniższych 

wymagań) 

o WYM.007 – Service Desk 

o WYM.008 – Zarządzanie Incydentami 

o WYM.009 – Zarządzanie Wiedzą 

 USL.04 - Monitorowanie ITS 

o WYM.010 – Wykrywanie incydentów  

o WYM.011 – Zgłaszanie incydentów 

o WYM.016 - Zmiany zakresu monitorowania 

o WYM.017 - Przeglądy ITS 

 USL.05 - Obsługa zmian 

o WYM.018 - Obsługa zmian 

 USL.06 - Instalacja Systemu KRDK, P2 (SA) i P4 na żądanie 

o WYM.020 - Instalacja Systemu KRDK, P2 (SA) i P4 

 USL.07 - Konfiguracja ITS na żądanie 

o WYM.021 - Weryfikacja paczki instalacyjnej 

o WYM.022 - Instalacja i konfiguracja ITS 

 USL.08 - Realizacja Kopii zapasowych 

o WYM.024 - Wykonywanie Kopii zapasowych 

o WYM.025 - Składowanie Kopii zapasowych 

o WYM.026 - Weryfikacja poprawności Kopii zapasowych 

 USL.09 - Obsługa aktualizacji 

o WYM.028 - Obsługa aktualizacji 

o WYM.030 – Raportowanie 

o WYM.031 - Instalacja aktualizacji i poprawek 

o WYM.032 - Weryfikacja aktualizacji i poprawek 

 USL.10 - Zapewnienie ochrony antywirusowej 

o WYM.033 – Aktualizacja i instalacja oprogramowania antywirusowego 

 USL.11 - Zarządzanie licencjami 

o WYM.038 - Instalacja oprogramowania firm trzecich 

 USL.12 - Aktualizacja Dokumentacji ITS 

o WYM.039 - Aktualizacja Dokumentacji ITS 

 USL.13 - Przejęcie do utrzymania 

o WYM.041 - Dostosowanie konfiguracji ITS 

 USL.14 - Obsługa awarii 

o WYM.044 - Przygotowanie zgłoszenia gwarancyjnego 

o WYM.045 - Obsługa awarii 

 USL.15 - Odtwarzanie Podsystemów z Kopii zapasowych 

o WYM.046 - Odtwarzanie Podsystemów 

o WYM.047 - Testy po odtworzeniu 

 USL.16 - Udział w testach 
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o WYM.048 - Wsparcie testów 

 USL.17 - Utrzymanie i rozwój poprzez rekonfigurację CyberArk Privileged Identity Management 

o WYM.049 - Utrzymanie i rozwój poprzez rekonfigurację CyberArk Privileged Identity 

Management ( w zakresie ilości rekonfiguracji) 

o WYM.050 – Aktualizacja Dokumentacji technicznej rozwiązania 

o WYM.051 – Aktualizacja Dokumentacji administracyjnej i użytkowej 

 USL.18 – Wsparcie 

o WYM.052 – Wsparcie ( w zakresie ilości zgłoszeń) 

z lat poprzednich i/lub szacunków przyszłych w podziale na liczbę zdarzeń/zgłoszeń, ich opis, kategorię i 

priorytet, w ujęciu na poszczególne miesiące lub inne informacje pozwalające oszacować poziom 

wykorzystania poszczególnych usług. Z uwagi na stałą cenę zamówienia bez tych informacji nie można 

poprawnie oszacować pracochłonności.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie prowadzi takich statystyk. 
 

Pytanie nr 31: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, USL.04 - Monitorowanie 
ITS) 

Czy obecnie system monitorowania jest skonfigurowany, a Zamawiający w ramach usługi oczekuje 

konfiguracji przyszłych/nowych elementów podlegających monitoringowi ( np. nowa maszyna wirtualna, 

nowy serwer aplikacyjny, nowa macierz, przełącznik itp.)? Jeśli system monitorowania nie jest wdrożony a 

agenci nie zainstalowani to prosimy o podanie ilości zainstalowanych na serwerach systemów operacyjnych, 

maszyn wirtualnych, serwerów aplikacji, serwerów bazodanowych, innego oprogramowania, które ma być 

monitorowane. 

Odpowiedź: 

Tak, system monitoringu jest skonfigurowany. Zamawiający w ramach USL.04 – Monitorowanie ITS 

oczekuje dołączania do tego systemu nowych komponentów oraz ewentualne uzupełnienie bieżącej 

infrastruktury. 

 

Pytanie nr 32: (Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, USL.06 - Instalacja Systemu 
KRDK, P2 (SA) i P4 na żądanie) 

32.1 Prosimy o informacje jakie czynności muszą być wykonane w celu instalacji poszczególnych systemów 

tj. KRDK, P2 (SA), P4. 

Odpowiedź: 
Instalacja obejmuje wszystkie czynności koniczne do poprawnego uruchomienia całości systemu wraz z jego 
konfiguracją. 
 

32.2 Ile i z jakim systemem operacyjnym należy stworzyć maszyn wirtualnych lub fizycznych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa liczby maszyn wirtualnych. Wykorzystywane systemy operacyjne z grupy MS 

Windows oraz Linux. 

 

32.3 Jakie oprogramowanie aplikacyjne, bazodanowe inne ma zostać zainstalowane dla każdego systemu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający poda powyższe informacje po zawarciu umowy. 
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Pytanie nr 33: (Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, USL.08 - Realizacja Kopii 
zapasowych) 

Ile systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych, serwerów bazodanowych podlega obecnie procesowy 

wykonywania kopii zapasowych? 

Odpowiedź: 
Procesowi wykonywania kopii zapasowych podlegają wszystkie wymienione w pytaniu elementy. 
 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści SIWZ oraz w wyniku 

udzielonych odpowiedzi, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje 

następujących zmian: 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy §16 ust. 2 pkt. 7) 

Dotychczasowy zapis: 

7) sporządzanie na każde żądanie Zamawiającego informacji merytoryczno-finansowych z  wykonania 

poszczególnych działań w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 

dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; 

Otrzymuje brzmienie: 

7) sporządzanie na każde żądanie Zamawiającego informacji merytoryczno-finansowych z  wykonania 

poszczególnych działań w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; 

 

2. Załącznik nr 4 do OPZ – Słownik skrótów i pojęć 

W załączniku nr 4 do OPZ dodaje się kolejny wiersz w poniższym brzmieniu: 

Termin  Opis  

(…)  (…)  

Awaria 

Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden (lub więcej) 
komponent systemu, ograniczający wydajność i/lub funkcjonalność tego systemu 
i uniemożliwiający korzystanie z systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną / 
Instrukcją użytkowania. 

 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia 

 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego lub 

osoby umocowanej) 
 

Sporządził: Tomasz Banaś 


