
 

 

 

 

Warszawa, 2015-04-16 

WZP.6151.11.2015 

2015-04281 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
świadczenie usługi Contact Center oraz usługi zaprojektowania, skonfigurowania, wdrożenia, 

przeprowadzenia szkoleń i utrzymania Interfejsu komunikacyjnego SWU oraz świadczenie usługi wysyłania 

krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców w odniesieniu do treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp” przytacza treść pytań oraz udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Rozumiemy, że interfejs komunikacyjny od strony systemu SWU Zamawiającego oraz SWU 

Wykonawców Systemu Zamawiającego przygotowywany jest przez Zamawiającego bądź innych 

Wykonawców (a nie Wykonawcę bieżącej oferty). Wykonawca bieżącej oferty odpowiedzialny jest 

za uzgodnienie zakresu / formy interfejsów oraz przygotowanie interfejsu od strony systemu SWU 

Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji zapisów OPZ . 

Sformułowanie „interfejs komunikacyjny od strony systemu SWU Zamawiającego” jest niezgodne 

z OPZ,  w szczególności z Definicjami oraz Rozdziałem 11 „Wymagania dla interfejsu 

komunikacyjnego”. 

 

Pytanie 2: 

Czy zakłada się jeden / ujednolicony interfejs komunikacyjny z SWU Zamawiającego oraz SWU 

Wykonawców Systemu Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji zapisów OPZ . 

Konstrukcja „jeden/ujednolicony” użyta w pytaniu nie pochodzi z OPZ. Patrz odpowiedź na pytanie 

1.  



 

 

 

Pytanie 3: 

Jaka jest ilość SWU Wykonawców Systemu Zamawiającego z którymi należy się zintegrować? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż: 

1. Sformułowanie „należy się zintegrować”  jest określeniem niezrozumiałym.  

2. W pytaniu użyto określenia: „Wykonawców Systemu Zamawiającego”, rzeczownik 

„system” jest w liczbie pojedynczej. 

Zamawiający na chwilę obecną przyjmuje ilość nie przekraczającą 10 komunikujących się SWU 

jednakże liczba ta może ulec powiększeniu. Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o podanie wszystkich punktów integracji tj. wszystkich punktów wystawiających dane i 

wszystkich przyjmujących dane w zakresie integracji SWU Wykonawcy i pozostałymi systemami 

SWU. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym zakresie. 

Patrz odpowiedzi na pytanie 1, oraz 3, a także Rozdział 2, w szczególności punkt 4. Zamawiający 

nie wyraża zgody na zawężenie definicji Interfejsu komunikacyjnego, oraz  specyfikacji w 

rozdziale „Wymagania dla interfejsu komunikacyjnego”.  

 

Pytanie 5: 

W jaki sposób ma zostać zasilona baza wiedzy? Poprzez jednorazowy import, migrację, inną 

formę? Jeśli w sposób automatyczny np. migrację to w jaki sposób zostaną w tym zakresie 

udostępnione dane? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji zapisów OPZ, gdyż jest ona niezgodna z 

Rozdziałem 2 punkt 4.  Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 6: 

Czy przygotowanie interfejsu komunikacyjnego od strony narzędzi monitorujących pracę urządzeń 

jest po stronie Zamawiającego? Wykonawca bieżącej oferty odpowiedzialny jest za uzgodnienie 

zakresu / formy interfejsu oraz przygotowanie interfejsu od strony systemu SWU Wykonawcy. 

Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym zakresie, w szczególności wskazując na Rozdziały 

10 i 11, gdyż sformułowanie „przygotowanie interfejsu komunikacyjnego” jest niezrozumiałe.  

 

Pytanie 7: 

W jaki sposób mapowane są urządzenia w systemie monitorującym na CI / zasoby w Systemie 

SWU Zamawiającego? Jeśli nie są mapowane to jakie jest założenie Zamawiającego co do ich 

mapowania? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć, że konfiguracja SWU Zamawiającego będzie 

wykonywana równolegle z realizację przedmiotu umowy na Contact Center. Przewidujemy 

przeprowadzenie uzgodnień pomiędzy Wykonawcą Contact Center i innymi Wykonawcami 

Systemów Zamawiającego. 

 

Pytanie 8: 

Jaka jest ilość systemów monitorujących z którymi należy się zintegrować? Co to są za systemy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest udzielona w odpowiedzi na pytanie 7. 

 

Pytanie 9: 

Czy zakłada się jeden / ujednolicony interfejs komunikacyjny z systemami monitorującymi 

Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest udzielona w odpowiedzi na pytanie 7. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o podanie wszystkich punktów integracji tj. wszystkich punktów wystawiających dane i 

wszystkich przyjmujących dane w zakresie integracji SWU Wykonawcy i systemów 

monitorujących. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest udzielona w odpowiedzi na pytanie 7. 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający oczekuje aby rozwiązanie SWU Wykonawcy było zintegrowane z jego 

systemem Call Center w zakresie dołączania nagrań do zgłoszeń w SWU Wykonawcy? 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający nie oczekuje aby rozwiązanie SWU Wykonawcy było zintegrowane z jego systemem 

Call Center w zakresie dołączania nagrań do zgłoszeń w SWU Wykonawcy. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający oczekuje odzwierciedlenia katalogu usług w SWU Wykonawcy?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż pojęcie „katalog usług” nie zostało zdefiniowane ani użyte w OPZ. 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie punkt 2.7 „Baza Wiedzy Wykonawcy” należy uwzględnić 

również zbiory danych przekazane przez Zamawiającego, niezbędne do realizowania procesów w 

ramach SWU Wykonawcy oraz SWU Zamawiającego, w szczególności obsługi Zgłoszeń.  

 

Pytanie 13: 

Jeśli Zamawiający oczekuje odzwierciedlenia katalogu usług w SWU Wykonawcy to: 

a) czy jedynie w formie słownika czy też w formie ofert?  

b) jaka jest ilość usług?  

c) Prosimy o przykładowe definicje usług.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest udzielona w odpowiedzi na pytanie 7. 

 

Pytanie 14: 

Czy oprócz spełnienia funkcjonalności w zakresie obszarów zarządzania incydentami, problemami, 

zmianami, zasobami, konfiguracją, itp. wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający będzie ingerował w procesy w systemie SWU Wykonawcy, czy jedynie 

oczekiwaniem Zamawiającego jest spełnienie tych warunków?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmian OPZ w tym zakresie, w opinii Zamawiającego OPZ jest 

wyczerpujący. 

 

Pytanie 15: 

Jak funkcjonalność w zakresie zarządzania zasobami oczekiwana jest przez Zamawiającego? W 

opinii Zamawiającego OPZ w tej kwestii jest wyczerpujący. Pytania dotyczą konkretnych punktów 

z Załącznika nr 1 do SIWZ.  

 

Rozdział 7 

1.2. Czy Zamawiający dopuszcza rejestrowanie zgłoszenia poprzez formularz webowy zgodny z 

dobrymi praktykami i ergonomią użytkowania, ale w innej szacie graficznej niż portal eZdrowie? 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie. 

 

1.4. Udostępnianie informacji o zgłoszeniach poprzez interfejs komunikacyjny, czy przez formularz 

webowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż należy użyć odpowiedniego wariantu w zależności od Zgłaszającego lub 

podmiotu otrzymującego informację o Zgłoszeniu. 

 

1.6. Czy przechowywanie załączników typu zip, rar, docx, xlsx w formie dostępnej do pobranie, a 

nie wyświetlanie ich w przeglądarce jest spełnieniem wymagania? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dla wymienionych formatów przechowywanie załączników typu zip, 

rar, docx, xlsx w formie dostępnej do pobranie, a nie wyświetlanie ich w przeglądarce jest 

spełnieniem wymagania.  

 

2.3. Czy skrypt Call Center rozumiany jest jako opis kroków rozwiązywania problemu? Czy raczej 

jako skrypt procedur zaimplementowanych w systemie i wykonywanych sekwencyjnie po 

uruchomieniu skryptu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie wynika z definicji „Skrypty Call Center”. 

 

2.6.14. Co to znaczy podgląd statusu zgłoszeń w formie graficznej? Czy wystarczy do tego wykres 

KPI? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że skrót KPI nie jest zdefiniowany ani użyty w OPZ. Jako forma graficzna 

prezentacji statusu zgłoszeń mogą być użyte wykresy parametrów ilościowych zgłoszeń. 

 

2.8.7. Co jest rozumiane przez definiowanie statusów zleceń? Istnieje jakaś ustaloną lista statusów 

Zgłoszenia lub zlecenia pracy i nie podlega ona rozszerzeniu lub edycji przez użytkowników po 

zakończeniu wdrożenia systemu/funkcjonalności. 

Odpowiedź 

W opinii Zamawiającego OPZ w tej kwestii jest wyczerpujący. Zamawiający nie przewiduje zmian 

SIWZ w tym zakresie. 

 

2.8.11. Czy chodzi o możliwość wyszukiwania zaawansowanego zleceń po dowolnym polu? 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający informuje, iż nie podanie kontekstu pytania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. 

 

2.8.12. Jakie kody zamknięcia zgłoszeń miałyby być obsługiwane? Proszę o listę takich kodów 

wraz z opisami. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przez „Kod zamknięcia” należy rozumieć „identyfikator statusu 

zgłoszenia” w SWU Wykonawcy. 

 

Rozdział 10 

 

10. c) Czy informacje aktualizujące bazę CMDB będą przekazywane z Systemów Zamawiającego 

do SWU Wykonawcy przez SWU Zamawiającego, czy raczej z Systemów Zamawiającego 

bezpośrednio do systemu SWU Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w Rozdziale 10, w szczególności punkt 10 należy 

przyjąć wariant: „informacje aktualizujące bazę CMDB będą przekazywane z Systemów 

Zamawiającego do SWU Wykonawcy przez SWU Zamawiającego” 

 

11. b) System SWU Wykonawcy będzie pełnił rolę głównego SWU w zakresie przyjmowania 

komunikatów z Systemu SWU Wykonawcy? Co to znaczy? 

Odpowiedź 

W treści podpunktu b) wystąpiła omyłka pisarska, treści podpunktu b) nadaje się brzmienie: 

„b) przyjmowania komunikatów z SWU Wykonawców Systemów Zamawiającego i SWU 

Zamawiającego”. 

 

12. Czy Wykonawca będzie zobligowany do developingu w HPSM Zamawiającego w razie 

konieczności rozszerzenia zakresu danych przesyłanych komunikatów? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobligowany do developingu w HPSM 

Zamawiającego w razie konieczności rozszerzenia zakresu danych przesyłanych komunikatów. 

 

Pytanie 16 
Oferent wnosi o zmianę treści § 3 ust. 10 wzoru Umowy, a mianowicie wprowadzenie do 

przedmiotowego zapisu obowiązku wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń, zmniejszenia 

wysokości kary umownej oraz wykreślenia uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

w przypadku naruszenia przedmiotach postanowień Umowy. 
Propozycja zapisu: 



 

 

„10. W każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,01 % 

kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń.” 
 
Powyżej wnioskowana zmiana jest w pełni zasadna bowiem pozostawienie zapisów w pierwotnym 

brzmieniu są obiektywnie zbyt daleko idą w stosunku do stopnia ewentualnego naruszenia 

postanowień Umowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2008 roku 

(IV CSK 478/07) „obiektywnie niekorzystna dla jednej strony treść umowy zasługiwać będzie na 

negatywną ocenę moralną, a w konsekwencji prowadzić do uznania umowy za sprzeczną z 

zasadami współżycia społecznego w sytuacji, gdy do takiego ukształtowania stosunków umownych, 

który jest dla niej w sposób widoczny krzywdzący, doszło przy świadomym lub tylko 

spowodowanym niedbalstwem, wykorzystaniu przez drugą stronę swojej silniejszej pozycji. 

Umowa zawarta przez stronę działającą pod presją faktycznej przewagi kontrahenta nie może być, 

bowiem uznana za wyraz w pełni swobodnej i rozważnie podjętej przez nią decyzji.” . 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 17 
Oferent wnosi zapytania do procedury zatwierdzania raportów wskazanej we wzorze Umowy i 

wnosi o wprowadzenie do § 4 ust. 10 wzoru Umowy możliwości podpisania przez Wykonawcę 

jednostronnie ze skutkiem dla Zamawiającego, danego raportu w sytuacji, gdy Zamawiający w 

danym terminie nie przystępuje do odbiorów i nie wnosi uwag. 
Propozycja zapisu: 

„ (…)W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego w powyższym terminie, do 

zatwierdzenia raportu,  Wykonawca wezwie Zamawiającego ponownie do odbioru, wyznaczając 

Zamawiającemu dodatkowy 1-dniowy termin.  Nieuzasadniona odmowa dokonania zatwierdzenia 

raportu czy nie przystąpienie do jego zatwierdzenia przez Zamawiającego po wyczerpaniu powyżej 

procedury, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania zatwierdzenia raportu ze skutkiem 

dla Zamawiającego i zafakturowania wykonanych prac.”  
Wprowadzenie takiego terminu dla Zamawiającego jest uzasadnione faktem, iż zamówienie uważa 

się za wykonane po jego bezusterkowym odbiorze, w związku z tym Wykonawca nie może ponosić 

negatywnych konsekwencji zwłoki Zamawiającego w odbiorach.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 18 
Oferent wnosi zapytanie do treści § 8 ust. 5 wzoru Umowy, a mianowicie dodanie in fine 

następującego zapisu: „(…), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy w formie 

pisemnej do zaniechania przedmiotach naruszeń.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 19 



 

 

Oferent wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w treści § 9 ust. 7 pkt 3) ppkt a) 

wzoru Umowy, a mianowicie z 1% na 0,1% sumy maksymalnych wynagrodzeń, o których mowa w 

§ 5 ust. 1 pkt 9 i 10 wzoru Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy w tym zakresie. 
 

Pytanie 20 
Oferent wnosi zapytanie do treści § 11 ust. 3 wzoru Umowy, a mianowicie wyjaśnienie jak 

Zamawiający rozumienie określenie „uznanie za należycie wykonaną”? zwrot użyty w 

przedmiotowym zapisie jest nieostry i nieprecyzyjny, a to od niego liczony jest termin na zwrot 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia. Zgodnie z treścią umowy przedmiot jej ma zostać 

zrealizowany do dnia 30 listopada 2015r., wobec czego w ocenie Wykonawcy termin ten winien 

być wyznacznikiem do liczenia terminu na zwrot przedmiotowego zabezpieczenia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia postanowienie Umowy w § 11 ust. 3: 
 

Dotychczasowe brzmienie postanowienia: 

„3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty wykonania Umowy oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.” 

 

Nowe brzmienie postanowienia: 

„3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty należytego wykonania Umowy. 
 

Pytanie 21 
Oferent wnosi o wykreślenie z treści § 12 ust. 6 wzoru Umowy, bowiem jego forma i treść stawiają 

Zamawiającego w zbyt uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Wykonawcy. Skala ewentualnego 

naruszenia postanowieni Umowy jest nieadekwatna do konsekwencji jakie Zamawiający 

przewiduje na skutek naruszenia wskazanych postanowień Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy w tym zakresie. 
 

Pytanie 22 
Oferent wnosi o wprowadzenie do treści § 13 wzoru Umowy jednego łącznego limitu kar 

umownych możliwych do naliczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na poziomie do 30 % 

łącznego Wynagrodzenia netto.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy, tj. dodanie zapisu o 

następującym brzmieniu: 

„16. Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na 

podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, 

o którym mowa w §5 ust. 1.” 



 

 

 

Pytanie 23 
Oferent wnosi zapytanie dotyczące §13 ust. 14 wzoru Umowy, a mianowicie zwraca się z 

wnioskiem o ograniczenie odpowiedzialności w poniższy sposób: 

 
Propozycja zapisu: 

„14. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, o ile szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przewyższa zastrzeżone kary umowne do wartości rzeczywistej szkody z wyłączeniem 

utraconych korzyści i ograniczeniem odszkodowania do wartości Wynagrodzenia maksymalnego 

Wykonawcy wskazanego w § 5 ust 1 Umowy.” 
 

Wykonawca wnosi o ograniczenie odszkodowania do wysokości rzeczywiście powstałej 

(faktycznie wyrządzonej) straty 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 24 
Oferent wnosi zapytanie do treści § 18 ust. 4 wzoru Umowy, a mianowicie doprecyzowanie treści 

zapisów poprzez wskazanie podmiotu na rzecz którego Zamawiający dokona obciążenia, bowiem w 

obecnej formie zdanie jest niepełne i niespójne. Dodatkowo wskazanie, iż przedmiotowe obciążenie 

będzie dotyczyć wyłącznie udokumentowanych, rzeczywistych i zasadnych kosztów.   
Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia postanowienie Umowy w § 18 ust. 4: 

 

Dotychczasowe brzmienie postanowienia: 

„4. W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszenie obowiązków po 

stronie Wykonawcy, niezgodności realizacji Umowy z przedmiotem Umowy, zagrożenie stratami 

finansowymi lub zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć.” 

Nowe brzmienie postanowienia: 

„ 4. W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszenie 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.” 

 

Pytanie 25 
Oferent wnosi o wyjaśnienie treści § 16 wzoru Umowy, a mianowicie wyjaśnienie przez 

Zamawiającego czy oczekuje indywidulanej polisy OC pod niniejszy zakres prac, objętych umową 

czy też wystarczająca jest dla Zamawiającego posiadana przez Oferenta polisa z tytułu prowadzonej 

działalności na kotwę nie mniejszą niż wskazana w niniejszym zapisie wzoru Umowy.   
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej 

bezpośrednio z Umową. 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Andrzej Wącior 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

 

 

Sporządził: Mirosław Kopiś 

Dokument w postaci  elektronicznej opatrzony został  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 


