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Warszawa, 2017-10-13 

WZP.270.121.2017 

2017-14117 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 

w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów 

Zamawiającego. znak sprawy: WZP.270.121.2017. 

 

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), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 

pytań i udziela wyjaśnień. 

 
Pytanie 1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące 

usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych przy realizacji przedmiotu zamówienia były 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (…).  

Które z ról wymienionych w SIWZ to osoby wykonujące takie czynności - Kierownik Projektu, 

Zastępca Kierownika Projektu, Koordynator Testów, Audytor, Audytor Bezpieczeństwa , Analityk 

Architektury, Analityk Baz danych, Tester? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga aby osoby pełniące role Kierownika Projektu, 

Zastępcy Kierownika Projektu, Koordynatora Testów, Audytora, Audytora Bezpieczeństwa, 

Analityka Architektury, Analityka Baz danych, Testera były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

 

Pytanie 2. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 1, Przedmiot Umowy, pkt. 4.  

Zamawiający specyfikuje:  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania Roboczogodzin, w tym 

w zakresie ekspertów, o których mowa w Załączniku nr 1 i w Załączniku nr 3 „Wykaz Osób” do 

Umowy.  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyspecyfikowanie w jakim wymiarze godzin 

Zamawiający zamierza wykorzystać poszczególne osoby bądź grupy osób. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SIWZ limity roboczogodzin dla wszystkich ról projektowych łącznie. 

Liczba roboczogodzin dla każdej z ról będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego, 

które zostaną zidentyfikowane na etapie realizowania Umowy. 

 



 

 
2 

Pytanie 3 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 2, Przedmiot Umowy, pkt. 3, ppkt. 2 oraz § 7, 

Odbiór Zlecenia, Metodyka przeprowadzenia testów, Odbiór Zleceń, pkt. 6, 

Zamawiający specyfikuje:  

korzystanie przez niego z narzędzi, praw i informacji koniecznych dla wykonania Umowy, 

w szczególności, z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, nie narusza prawem 

chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, 

praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, prawnie chronionych tajemnic oraz 

praw ochronnych na znaki towarowe oraz nie narusza przepisów prawa;  

oraz 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich narzędzi informatycznych w celu 

realizacji Umowy, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym w szczególności skryptów, 

środowiska testowego, oprogramowania do monitoringu, skanerów automatycznych. 

Wynagrodzenie za realizację zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim mieści się 

w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 8 ust. 2 Umowy. 

PYTANIE 3a: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyspecyfikowanie narzędzi, 

programów, skanerów automatycznych i innych elementów wyposażenia oraz oprogramowania 

jakimi powinien dysponować personel Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia. 

W przypadku oprogramowania prosimy o podanie jego nazw, a w przypadku sprzętu prosimy 

o podanie minimalnych wymagań oraz funkcjonalności. 

PYTANIE 3b: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z pytaniem, czy w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie oraz elementy 

wyposażenia. Jeżeli tak to prosimy o wyspecyfikowanie. 

Odpowiedź: 

Wykonawca odpowiada za wybór narzędzi, programów, skanerów automatycznych i innych 

elementów wyposażenia oraz oprogramowania w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie udostępni Wykonawcy oprogramowania oraz elementów wyposażenia. 

 

Pytanie 4. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 2, Przedmiot Umowy, pkt. 4 

Zamawiający specyfikuje:  

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania niezwłocznie wszelkich informacji dotyczących 

realizacji Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni 

liczonych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.  

Powyższy zapis prowadzi do nieokreśloności oraz może skutkować trudnym do oszacowania 

przez Wykonawcę kosztem czasu pracy niezbędnym do realizacji powyższego zobowiązania 

w przypadku otrzymywania bardzo dużej ilości zapytań od Zamawiającego. Zwracamy się zatem 

z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie sytuacji, w której Zamawiający będzie się zwracał do 

Wykonawcy o udzielenie informacji oraz określenie szacunkowej liczby takich zapytań w trakcie 

trwania umowy. 

Odpowiedź:. 

Zamawiający wyjaśnia, iż liczba pytań dotyczących realizacji Umowy będzie wynikała m.in. 

ze sposobu i poziomu rzetelności realizowanych prac przez Wykonawcę, tym samym 

określenie szacunkowej liczby zapytań oraz sprecyzowanie sytuacji, w której Zamawiający 

będzie się zwracał do Wykonawcy o udzielenie informacji nie jest możliwe. 
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Pytanie 5. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 5, Wykonanie Umowy, pkt. 3 oraz § 6, Miejsce 

świadczenia Wsparcia, pkt. 1. oraz § 7, Odbiór Zlecenia, Metodyka przeprowadzenia testów, 

Odbiór Zleceń, pkt. 2, podpunkt 1) 

Zamawiający specyfikuje:  

Czas dojazdu do siedziby Zamawiającego lub innego wyznaczonego przez Zamawiającego 

miejsca nie jest zaliczany na poczet czasu realizacji Zlecenia.  

oraz 

Wsparcie realizowane będzie w miejscu określonym w Zleceniu. W przypadku gdy Zlecenie nie 

określa miejsca realizowania Wsparcia, będzie ono realizowane w siedzibie Zamawiającego. 

oraz 

miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez  

Zamawiającego; 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyspecyfikowanie wszystkich „innych miejsc” 

z podaniem danych teleadresowych, które Zamawiający na ma myśli. Z punktu widzenia 

Wykonawcy jest to bardzo istotna informacja pod kątem prawidłowej kalkulacji kosztów 

Wykonawcy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż prace wykonywane w ramach Umowy, co do zasady, będą 
realizowane na terenie Warszawy. 
 

Pytanie 6. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 5, Wykonanie Umowy, pkt. 12 

Zamawiający specyfikuje:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem o zmianę osób  

odpowiedzialnych za realizację Zlecenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 

wskazania innej osoby, posiadającej co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakich wymagał 

Zamawiający. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany Umowy poprzez zawarcie pisemnego 

aneksu do Umowy.  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyspecyfikowanie przypadków, powodów oraz 

sytuacji, w których Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy z żądaniem zmiany osób. Brak 

usankcjonowania możliwych przypadków może prowadzić do nieuzasadnionych żądań 

Zamawiającego w kontekście zmiany osób.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż liczba żądań Zamawiającego o zmianę osób odpowiedzialnych za 

realizację Zlecenia będzie wynikała m.in. ze sposobu i poziomu rzetelności realizowanych 

prac przez Wykonawcę, tym samym wyspecyfikowanie przypadków, powodów oraz 

sytuacji, w których Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy z żądaniem zmiany osób 

odpowiedzialnych za realizację Zlecenia nie jest możliwe. 

 

Pytanie 7. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 8, Wynagrodzenie, pkt. 5 

Zamawiający specyfikuje:  

Wynagrodzenie brutto za 1 Roboczogodzinę, o którym mowa w ust. 3, jest niezmienne przez okres 

obowiązywania Umowy.  
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Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę powyższego zapisu w sposób następujący: 

Wynagrodzenie brutto za 1 Roboczogodzinę, o którym mowa w ust. 3 może być przez Wykonawcę 

podwyższana wyłącznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

przewidział zmianę umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w § 12 wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 8. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia,  

Zamawiający specyfikuje:  

Zakres prac w ramach zamówienia:  

1. Zapoznanie się Wykonawcy z infrastrukturą aplikacyjną i serwerową Zamawiającego.  

PYTANIE 8a: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli 

wsparcia Wykonawcy w zapoznaniu Wykonawcę z infrastrukturą aplikacyjną i serwerową 

Zamawiającego oraz przekaże stosowną dokumentację w w/w zakresie. 

PYTANIE 8b: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby 

realizacji zlecenia dokumentację środowisk. 

PYTANIE 8c: Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp 

do w pełni funkcjonalnych i działających środowisk testowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapoznanie się Wykonawcy z infrastrukturą aplikacyjną 

i serwerową Zamawiającego jest jednym z elementów przedmiotu Umowy, którego 

wykonanie stanowi obowiązek Wykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną 

przez Zamawiającego dokumentację dotyczącą infrastruktury aplikacyjnej i serwerowej oraz 

środowisk celem prawidłowej realizacji Umowy w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za 

konieczne. Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do w pełni funkcjonalnych 

i działających środowisk testowych w terminie każdorazowo ustalonym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Pytanie 9. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia,  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje 

odpowiednim środowiskiem testowym na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

właściwym repozytorium do przechowywania skryptów testowych czy też wyników prowadzonych 

testów. Np. zgodnie z OPZ ‘Wykonawca musi zarekomendować zastosowanie jednego 

z dostępnych i sprawdzonych narzędzi DevOps.’ – kto ponosi koszty zakupu rekomendowanych 

przez Wykonawcę narzędzi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 7 ust. 6 Wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wszelkich narzędzi informatycznych w celu realizacji Umowy, o których 

mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym w szczególności skryptów, środowiska 

testowego ( niezależnie od środowiska testowego, które udostępni Zamawiający), 

oprogramowania do monitoringu, skanerów automatycznych.  
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Pytanie 10. Dot. SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający 

będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert, pkt. 4.  

Zamawiający specyfikuje: 

Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze większym 

niż 8 godzin 

PYTANIE 10a: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający 

korzystając z uprawnień zwiększonego wymiaru czasu pracy przez poszczególne osoby będzie 

respektował zapisy kodeksu i prawa pracy.  

PYTANIE 10b: Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania konkretnej osoby z listy 

specjalistów?. Ponieważ Zamawiający dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych oraz 

w weekendy prosimy o potwierdzenie, że zadania zlecane takiej osobie nie będą naruszały 

dopuszczalnych norm czasu pracy wynikających z ustawy Kodeks Pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania konkretnej osoby z listy specjalistów. 

Zamawiający wskazuje również, że dołoży należytej staranności aby zlecać zadania 

specjalistom w taki sposób aby wymiar czasu ich pracy nie przekroczył maksymalnych 

dopuszczalnych prawem norm. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że prawa i obowiązki 

wynikające ze stosunku pracy wiążą pracownika i pracodawcę. 

 

Pytanie 11. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, § 5, Wykonanie Umowy, pkt. 6 w całości 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie procedury postępowania w przypadku 

kiedy rozbieżności w zakresie maksymalnej ilości roboczogodzin będą na tyle istotne, że Stronom, 

nie uda się porozumieć w tym obszarze. Prosimy Zamawiającego o określenie sposobu 

postępowania w takich przypadkach. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku kiedy rozbieżności w zakresie maksymalnej liczby 

roboczogodzin będą na tyle istotne, że Stronom, nie uda się porozumieć w tym obszarze 

Zamawiający skorzysta z procedury określonej w § 5 ust. 6 pkt 3 lub 4 Wzoru umowy 

z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 Wzoru umowy. 

 

Pytanie 12. Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia, Ogólne założenia realizacyjne, pkt 6 

Zamawiający specyfikuje: 

Zamawiający zapewni dostęp zdalny (VPN) w zakresie wymaganym do świadczenia usługi 

w trybie 24x7 dla wskazanych przez Wykonawcy członków zespołu projektowego. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że personel Wykonawcy będzie mógł 

realizować zlecone prace z dowolnej Lokalizacji (np. Lokalizacja pracodawcy) poza siedzibą 

Zamawiającego z wykorzystaniem łącz VPN. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż prace wykonywane w ramach Umowy, co do zasady, będą 
realizowane na terenie Warszawy. W sytuacji wyrażenia zgody Zamawiającego na pracę 
poza siedzibą Zamawiającego, Zamawiający udostępni Wykonawcy łącze VPN. 
 

Pytanie 13. Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Zamawiający specyfikuje: 

PYTANIE 13a: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający 

zapewni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia do realizacji przedmiotu umowy wyposażone 

w biurka, elementy pasywne i aktywne sieci LAN, zasilanie oraz dostęp do internetu 

PYTANIE 13b: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy 

niezbędne oprogramowanie (licencje) do realizacji zleceń, takie jak m.in. programy do realizacji 

testów, które wykorzystuje Zamawiający? Jeżeli nie, to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 

o wymienienie tego oprogramowania, które wg. Zamawiającego powinien zapewnić Wykonawca. 

PYTANIE 13c: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dostępu do środowiska testowego, 

repozytorium, systemu komunikacji z Zamawiającym i bazy wiedzy Zamawiający udostępni 

wewnętrzne połączenie do powyższych systemów.  

PYTANIE 13d: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dostępu do środowiska testowego 

Zamawiający udostępni połączenie do sieci wewnętrznej Zamawiającego. 

PYTANIE 13e: Prosimy o wyjaśnienie, czy Lokalizacje Zamawiającego wyposażone są w tablice 

suchościeralne, flipcharty? 

Odpowiedź: 

W sytuacji realizacji umowy w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający zapewni Wykonawcy 

niezbędne pomieszczenia do realizacji przedmiotu umowy wyposażone w biurka, elementy 

pasywne i aktywne sieci LAN, zasilanie oraz dostęp do Internetu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich narzędzi informatycznych w celu 

realizacji Umowy, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Zamawiający potwierdza, że w ramach środowiska testowego udostępni wewnętrzne 

połączenie do powyższych systemów oraz połączeń do sieci wewnętrznej Zamawiającego. 

Zamawiającego nie zapewnia tablic suchościeralnych oraz flipchartów. 

 

Pytanie 14. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ; Umowa; § 11. Kary Umowne, w całości. 

Prosimy o wprowadzenie do Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej ceny 

z tytułu realizacji Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 15. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ; Umowa; § 8. Wynagrodzenie i rozliczenia, pkt. 10. 

Zamawiający specyfikuje: 

Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia prawidłowo wystawionych faktur/rachunków 

w postaci elektronicznej lub papierowej niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia 

2017 r. w zakresie odebranych przez Zamawiającego Zleceń do dnia 20 grudnia 2017 r., do dnia 

21 grudnia 2018 r. w zakresie odebranych przez Zamawiającego Zleceń do dnia 20 grudnia 2018 

r. oraz do dnia 17 grudnia 2019 r. w zakresie odebranych przez Zamawiającego Zleceń do dnia 16 

grudnia 2019 r., do których dołączy kopię podpisanych Protokołów Odbioru Zlecenia 

wnioskujących o finansowe rozliczenie prac, na adres wskazany w § 3 ust. 5 pkt 1 Umowy, 

z zastrzeżeniem że podpisanie Protokołów Odbioru Zleceń udzielonych w ramach Umowy nie 

może nastąpić później niż do dnia 16 grudnia 2019 r. 
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PYTANIE 15a: Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazany zapis oznacza, że zlecenia mogą być 

składane tylko do takiego momentu, że ich odbiór nastąpi w terminie umożliwiającym wystawienie 

faktury do dnia 20.12.2017, 21.12.2018 r. oraz 16.12.2017 r.?  

PYTANIE 15b: Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający przewiduje rozliczenie zlecenia, które 

będzie się kończyć np. 22.12.2017? Z umowy bowiem wynika, że nie można go już rozliczyć 

w 2017, 2018, ani w 2019 r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że Zlecenia, które nie zostaną odebrane Protokołem Odbioru Zleceń 

do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego zostaną rozliczone w kolejnym roku 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że podpisanie Protokołów Odbioru Zleceń 

udzielonych w ramach Umowy nie może nastąpić później niż do dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

Pytanie 16. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ; Umowa; § 5. Wykonanie Umowy, pkt. 2. 

Zamawiający specyfikuje: 

Jednostką rozliczeniową Zlecenia jest jedna Roboczogodzina tj. 60 min pracy jednej osoby 

wskazanej w Zleceniu. (…) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy miejsce wykonania zlecenia będzie takie samo w ciągu całego okresu 

trwania umowy? Fakt miejsca wykonywania zlecenia decyduje o formie i komforcie pracy zespołu 

delegowanego do realizowania zleceń Zamawiającego, a także konieczności zabezpieczenia 

zasobów na korzyść realizowanego zlecenia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż prace wykonywane w ramach Umowy, co do zasady, będą 
realizowane na terenie Warszawy. 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 

(-) Marcin Węgrzyniak 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby umocowanej) 

 

 

 

 

Sporządził: Chrostek Łukasz 


