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Warszawa, 2019-02-05

WZP.270.232.2018
2019-02392

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Świadczenie usługi Infolinii dla Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, znak sprawy:
WZP.270.232.2018

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 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Pytanie nr 1 
Dotyczy SIWZ rozdział V pkt. 1.2.3
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze klientów za pośrednictwem infolinii,
związanej ze wsparciem dla systemów lub aplikacji IT
1) w których miesięczny wolumen ruchu przychodzącego wynosił co najmniej 6000 połączeń dla
każdej z usług,
2) które były świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy każda,
3) w tym co najmniej jedna z usług polegała na przejęciu funkcjonującej już wcześniej infolinii
związanej ze wsparciem dla systemów lub aplikacji IT.”

Prosimy o zmianę powyższego wymagania aby wolumen ruchy przychodzącego wynosił coa.
najmniej 3000 połączeń (a nie 6000 jak jest teraz). Ponieważ oczekiwanie referencyjne o Państwa
stronie dotyczy dwóch usług, zatem posiadanie dwóch referencji dotyczących obsługi co najmniej
3000 połączeń miesięcznie uzasadnią doświadczenie niezbędne do obsługi infolinii o planowanym
przez Państwa miesięcznym wolumenie zgłoszeń. Pozostawienie aktualnego wymagania w dużym
stopniu ograniczy ilość firm mogących wziąć udział w postępowaniu ze względu na funkcjonującą
na rynku niewielką ilość infolinii technicznych IT realizowaną przez krajowe podmioty
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spełniających takie wymaganie. Nawet w przypadku dużych podmiotów obsługiwanych przez
polskie firmy outsourcingowe taki wolumen ruchu przychodzącego jest rzadkością.
Prosimy o usunięcie ppkt. 3 z powyższego wymagania. Na rynku polskim istnieje bardzo małob.
projektów przejmowania funkcjonującej już wcześniej infolinii związanej z systemami lub
aplikacjami IT. Dzieje się tak ze względu na często dużą złożoność zakresu merytorycznego. Jest to
duże zawężenie specjalizacji tak naprawdę dyskwalifikujące z wzięcia udziału w postępowaniu ok
98% podmiotów specjalizujących się w usługach infolinii. Proponujemy zastąpienie tego
wymagania, wymaganiem dotyczącym zaproponowania planu i harmonogramu przejęcia takiej
usługi, których odpowiednie przygotowanie merytoryczne będzie świadczyć o kompetencjach
dostawcy w zakresie  przeprowadzenia takiej zmiany.

Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2
Prosimy o podanie średniego czasu od przyjęcia do rozwiązania zgłoszenia telefonicznego którego
rozwiązanie leży w kompetencjach Infolinii. W SIWZ była jedynie informacja tylko o średnim czasie
rozmowy.
Odpowiedź
Podana w SIWZ informacja dotyczyła czasu rozmowy rozumianego jako czas przeznaczony na
rozwiązanie zgłoszenia.

Pytanie nr 3
Prosimy o podanie średniego czasu od przyjęcia do rozwiązania zgłoszenia z kanału mail którego
rozwiązanie leży w kompetencjach Infolinii.
Odpowiedź
Wymagane czasy zostały wskazane w załączniku nr 3 do OPZ.

Pytanie nr 4
Jaką ilość kont Zamawiający przewiduje w systemie zgłoszeniowym dla pracowników
Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu
Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5
W jakich okresach w trakcie trwania umowy i w jakiej ilości Zamawiający przewiduje wzrosty
miesięcznych ilości zgłoszeń w stosunku do aktualnej miesięcznej ilości zgłoszeń?
Odpowiedź
Zamawiający nie jest w stanie w sposób wiążący odpowiedzieć na to pytanie. Ewentualny wzrost
zgłoszeń determinowany będzie pracami projektowymi związanym z rozwojem już utrzymywanych
systemów oraz wdrażaniem nowych systemów.

Pytanie nr 6
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Prosimy o wskazanie średniego dziennego wolumenu zgłoszeń telefonicznych w podziale na godziny
działania infolinii?
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

Pytanie nr 7 
Prosimy o informację dlaczego w wykazie miesięcznym zgłoszeń wskazanym przez Zamawiającego
ilości oscylują w granicach 4 – 5 tys. zgłoszeń a Zamawiający przyjmuje obsługiwany wolumen na
dzień podpisania umowy na poziomie 7 tys. zgłoszeń? Czy to oznaczają tak duże wzrosty w
miesiącach listopad – grudzień?
Odpowiedź
Zamawiający zakłada możliwość wzrostu ilości zgłoszeń np. w związku z pracami projektowymi
zmierzającymi do wdrożenia nowych systemów.

Pytanie nr 8
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „W sytuacjach
nieprzewidywalnego wzrostu ilości Zgłoszeń”. Jakie kryteria świadczą o Takim wzroście?
Odpowiedź
Zamawiający rozumie pod tym terminem np. sytuację będącą skutkiem awarii systemów. Kryteria
wskazujące na wzrost opisane zostały w pkt.20 rozdziału I.OBSŁUGA INFOLINII.

Pytanie nr 9 
Proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące Systemu Zarządzania Zgłoszeniami o którym mowa
w Opisie Przedmiotu Zamówienia jak poniżej.

Pytanie nr 9.1 
Jaką ilość dostępów do systemu przewiduje Zamawiający ?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.2. 
Czy Zamawiający wymaga konfiguratora do tworzenia i modyfikacji logiki przebiegu zgłoszenia?
Odpowiedź
Wykonawca we własnym zakresie dokona modyfikacji i konfiguracji systemu zgłoszeń
dostosowując go do wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga dostępu do
konfiguratora.

Pytanie nr 9.3. 
Czy system obsługi zgłoszeń powinien być obsługiwany przez przeglądarki www?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.4.
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Czy Zamawiający oczekuje możliwości nadawania statusu zgłoszenia z listy rozwijanej. Czy system
obsługi zgłoszeń powinien umożliwiać automatyczne nadawanie statusów Konsultacjom? które
określają na jakim etapie rozpatrywania znajduje się dane zgłoszenie?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.5.
Czy Zamawiający oczekuje agregowania zgłoszeń w obrębie klienta i kategorii?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza agregowanie zgłoszeń dotyczących awarii globalnych.

Pytanie nr 9.6. 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość rejestracji, edycji, modyfikacji danych  – firm/osób –
wprowadzonych przez danego Konsultanta i innych użytkowników zgodnie z uprawnieniami ?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.7.
Czy zamawiający przewiduje rozszerzenie systemu o dodatkowe funkcjonalności takie jak: Chat,
Chatboot, Facebook, ASR, inne?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia o wskazane funkcjonalności obsługi zgłoszeń.

Pytanie nr 9.8. 
Czy wszystkie kanały kontaktu powinny być obsługiwane w jednym systemie?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.9 
Jaki typ powiadomień automatycznych przewiduje Zamawiający (sms,mail?) oraz jakiego typu
powiadomienia będą wysyłane do klienta zewnętrznego oraz wewnętrznego?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.10. 
Czy Zgłoszenia (Tickety) przy odbiorze telefonu, maila, mają tworzyć się automatycznie oraz
uzupełniać dane z centrali telefonicznej lub serwera pocztowego?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.11. 
Czy system powinien mieć możliwość dodawania załączników (pdf,jpg,filmy) oraz mieć możliwość
odczytania bez pobierania na stacje roboczą komputera?



ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa
 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

5

Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.12. 
Czy Zamawiający przewiduje automatyczne przyporządkowywania zgłoszenia, pochodzącego z kanału
telefonicznego do wolnego Konsultanta, nie prowadzącego rozmowy?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.13. 
Czy system powinien zapewnić możliwość automatycznej identyfikacji powracającego Klienta
zewnętrznego?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.14.
Czy Zamawiający przewiduje w ramach systemu zgłoszeń możliwość wersjonowania danych?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami OPZ system musi:

Uniemożliwiać dokonywanie zmian zapisanych w nim danych bez pozostawienia śladu, w tym1.
informacji o osobie i momencie dokonania zmiany.
Prowadzić ewidencję historii Zgłoszenie, z możliwością zapoznania się z treścią i parametrami2.
Zgłoszenia w dowolnym momencie czasu.
Prowadzić ewidencja czynności wykonanych w ramach Zgłoszenia.3.
Zapewniać kontrolę uprawnień, pozwalającą na przypisanie każdej akcji i zmiany w systemie4.
do wykonującej go osoby.

Pytanie nr 9.15. 
Czy ma być zapewniona możliwość jednoczesnego obsługiwania zgłoszeń z różnych Kanałów
kontaktu przez wszystkich użytkowników Systemu obsługi zgłoszeń?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.16
Czy Repozytorium powinno posiadać możliwość podglądu historii zgodnie z nadanymi uprawnieniami
oraz możliwość podglądu całej historii kontaktu wraz z informacją kto i kiedy dokonywał modyfikacji,
jakie dokumenty zostały dodane, ile czasu czekało na rozwiązanie u danego konsultanta?
Odpowiedź
Wskazany zakres Zamawiający opisał w OPZ.

Pytanie nr 9.17
Czy system obsługi zgłoszeń powinien zapewnić walidację pól dla wpisywanych danych w Karcie
kontaktu, tj.: numerów telefonu, adresów email itp. ?
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Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.18.
Czy system powinien zapewniać możliwość zamieszczenia i prowadzenia Bazy Wiedzy:
przygotowywanie i redagowanie pytań i odpowiedzi,  oraz możliwość publikacji wyselekcjonowanych
pytań i odpowiedzi (struktura drzewiasta)
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.19. 
Czy system powinien zapewnić możliwość importu i exportu danych do systemów wskazanych przez
Zamawiającego ?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.20. 
Proszę o wskazanie przez Zamawiającego draftu procesu dla komunikacji między II a III linia wsparcia.
Pozwoli to ocenić skomplikowanie obiegu Ticektu.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.21. 
Proszę o informację jakie są oczekiwania do raportów z II i III lini wsparcia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.22. 
Proszę o informację jakie są oczekiwania do raportów z II i III lini wsparcia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9.23. 
Proszę o określenie lub podanie wymaganych wzorów zestawień do statystyk
Odpowiedź
Wskazany zakres Zamawiający opisał w OPZ.

Pytanie nr 10
Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć definicję „zgłoszenie” zawartą w sekcji „Słownik” Opisu
Przedmiotu Zamówienia w kontekście rozliczeń usługi tj. czy Zamawiający zapłaci za obsługę każdego
emaila np.

Wariant 1:1)
email od klienta do konsultanta = jedno zgłoszenie
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email od konsultanta do klienta = drugie zgłoszenie
czy też Wariant 2:2)

email od klienta do konsultanta = jedno zgłoszenie
email od konsultanta do klienta = jedno zgłoszenie

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 11
Proszę o informację, czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia każdy z Wykonawców oddzielnie musi potwierdzić spełnianie wszystkich warunków
udziału o których mowa w pkt. V 1. SIWZ, czy też Wykonawcy muszą potwierdzić spełnianie tych
warunków łącznie?
Odpowiedź:
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy muszą potwierdzić spełnianie tych warunków łącznie

Pytanie nr 12
Proszę o informację, czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia każdy z Wykonawców oddzielnie musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego
dokumenty o których mowa w pkt. VI 6 .e-k ?
Odpowiedź:
Tak.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu1.
Zamówienia. Ujednolicona treść dokumentu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Umowy. Ujednolicona treść2.
dokumentu stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

Rozdział VII pkt 7 SIWZ - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z3.
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.
Dotychczasowy zapis:
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy7.
przekazują powołując się na numerem referencyjny postępowania tj. WZP.270.232.2018:
- za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
lub
- drogą elektroniczną na adres: l.chrostek@csioz,.gov.pl  (dodatkowo na adres
wzp@csioz.gov.pl) lub na adres skrytki: ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.

Otrzymuje brzmienie:

mailto:l.chrostek@csioz,.gov.pl
mailto:wzp@csioz.gov.pl
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Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy7.
przekazują powołując się na numerem referencyjny postępowania tj. WZP.270.232.2018:
- za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
lub
- drogą elektroniczną na adres: a.pedzinska@csioz,.gov.pl i d.wysmulek@csioz,.gov.pl
(dodatkowo na adres wzp@csioz.gov.pl) lub na adres skrytki: ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.

Rozdział VII pkt 20 SIWZ - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z4.
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.
Dotychczasowy zapis:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:20.

- Łukasz Chrostek za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: l.chrostek@csioz.gov.pl
Otrzymuje brzmienie:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:20.

- Aleksandra Pędzińska za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
a.pedzinska@csioz.gov.pl
lub
- Dariusz Wysmułek za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: d.wysmulek@csioz.gov.pl

Z poważaniem,

wz. Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Aneta Kulma
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i

Eksploatacji Systemów
Teleinformatycznych

Sporządził: Pędzińska Aleksandra

mailto:a.pedzinska@csioz,.gov.pl
mailto:d.wysmulek@csioz,.gov.pl
mailto:wzp@csioz.gov.pl
mailto:l.chrostek@csioz.gov.pl
mailto:a.pedzinska@csioz.gov.pl
mailto:d.wysmulek@csioz.gov.pl

