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Warszawa, 2019-03-04 

WZP.270.235.2018 

2019-04182 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania 

będącego w posiadaniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A, znak sprawy: WZP.270.235.2018 

 

W związku z wpłynięciem pytań i wniosków 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 2018 r., poz. 1986, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i wniosków oraz udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Ad. par. 4 pkt. 5 wzoru umowy 

Ponieważ standardem Producenta Oprogramowania jest dostarczanie aktualizacji, nowych wersji lub 

udoskonaleń Oprogramowania za pośrednictwem Portalu Producenta, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza taki sposób realizacji powyższego wymagania. 

Odpowiedź: 

Podstawowym sposobem dostarczania aktualizacji jest ich pobieranie przez Zamawiającego za 

pośrednictwem Portalu Producenta. Paragraf 4 ust. 5 Wzoru Umowy, zwanej dalej „Umową”, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ, opisuje szczególną sytuację, kiedy Zamawiający nie będzie miał 

technicznych możliwości pobrania oprogramowania z Portalu Producenta. 

 

Pytanie 2 

Spełnienie SIWZ wymaga zaoferowania wsparcia Producenta Oprogramowania, które płatne jest 

jednorazowo. Wymagania SIWZ, zakładając wymóg płatności miesięcznych, nakładają na Wykonawcę 

konieczność uwzględnienia w wycenie oferty finansowania modelu ratalnego płatności. W związku z 

tym prosimy o odpowiedź, czy w celu optymalizacji kosztowej Zamawiający dopuszcza płatność 

jednorazową, co finalnie zmniejszy wartość wyceny. 

Odpowiedź: 

Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w §7 Umowy. Zamawiający nie dopuszcza 

jednorazowej płatności. 

 

Pytanie 3: 

Ad. par. 7 pkt. 1 wzoru umowy 

http://www.csioz.gov.pl/
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Ponieważ polityka Producenta zakłada konieczność zachowania ciągłości wsparcia dla zakupionych 

licencji, zaoferowany przez Wykonawcę okres wsparcia będzie obowiązywał od dnia 1 maja 2018 r. 

Biorąc pod uwagę wymagany przez Zamawiającego comiesięczny model płatności, zwracamy się z 

pytaniem, jak Zamawiający planuje rozliczyć należności za okres od 1 maja 2018 do podpisania umowy 

z Wykonawcą? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami §2 ust. 3 Umowy, usługi Asysty Technicznej świadczone będą od daty 

wygaśnięcia aktualnego wsparcia lub od dnia podpisania Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ 

„Wykaz Oprogramowania” do dnia 15 grudnia 2020 r. Natomiast rozliczenia świadczenia usług Asysty 

Technicznej w ramach realizacji Umowy będą dokonywane zgodnie z postanowieniami §7 Umowy. 

 

Pytanie 4: 

Jednocześnie wnosimy o udostępnienie JEDZ w formacie XML w wersji pliku do ściągnięcia. W chwili 

obecnej jest to link, który otwiera się bezpośrednio w przeglądarce, co uniemożliwia powyższą 

czynność. 

Odpowiedź: 

 W rozdziale VI SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów (…) Zamawiający określił następujący 

warunek:  

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V 

SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie, w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(zwanego również jako „JEDZ”) stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje 

zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożone w 

oryginale wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami rozdziału VII SIWZ; 

Zamawiający informuje, że Wykonawca do wypełnienia oświadczenia - formularza JEDZ może 

wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl  

W złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ), Zamawiający wymaga wypełnienia w Części IV jedynie Sekcję „α” - jako 

wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej w postaci pliku: xml. oraz doc. 

 W rozdziale VI pkt 11 SIWZ - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów (…) Zamawiający określił 

następujący warunek:  

11. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 

(zgodnie z informacją w Rozdziale VI lub z innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

http://www.csioz.gov.pl/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
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umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym 

z ww. formatów: 

a) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie 

określonym w pkt 10, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 

podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie.1  

b) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również formularza JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

Mając na uwadze powyższe, należy otworzyć dokument JEDZ wygenerowany przy pomocy narzędzia 

dostępnego na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl w postaci pliku xml 

udostępnionego przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego i wypełnić wyłącznie te 

części (pola), która została wskazana do edycji dla Wykonawcy, następnie zapisać i dołączyć do oferty. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i wystąpieniem okoliczności uzasadniających 

zmiany treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

następujących zmian: 

1. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 2019-03-05, do godziny 11:00 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 2019-03-20, do godziny 11:00 

 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ pkt 3 

Dotychczasowy zapis: 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę określoną w 

poniższym zestawieniu: 

1) Cena brutto, w tym podatek VAT za całość zamówienia wynosi: 

………………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..) 

                                                           
1 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 

http://www.csioz.gov.pl/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
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2) Cena za Miesiąc rozliczeniowy wynosi …………….. zł brutto (słownie złotych: …………………), 

………………………………………………………………………… w tym podatek VAT, w tym:. 
 

 

Otrzymuje brzmienie: 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę określoną w 

poniższym zestawieniu: 

3) Cena brutto, w tym podatek VAT za całość zamówienia wynosi: 

………………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Cena za Miesiąc rozliczeniowy wynosi …………….. zł brutto (słownie złotych: …………………), 

………………………………………………………………………… w tym podatek VAT. 

 

3. Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz oprogramowania 

W załączniku nr 1 do OPZ – Wykaz Oprogramowania - dodaje się dwa wiersze w następującym 

brzmieniu: 

Lp. Producent Nazwa Typ licencji 
Liczba 
sztuk 

Data 
zakończenia 
Asysty 
Technicznej 

Wartość brutto 

[zł] 

1 Cyber Ark 
PAS Enterprise 
Infrastructure (S) 

Na serwer 1 2020-12-15  

2 Cyber Ark 
Enterprise DR module 
(S) 

Na serwer 2 2020-12-15  

3 Cyber Ark 
Up to 99 AIM Provider 
licenses 

Na aplikacje 10 2020-12-15  

4 Cyber Ark 25 EPV user licenses 
Na 
użytkownika 

1 2020-12-15  

5 Cyber Ark 
25 PSM concurrent 
session licenses 

Na sesje 1 2020-12-15  

6 Cyber Ark CARK PAS SDK n/d 1 2020-12-15  

Lp.  Producent Nazwa Product# 
Wersja 
zakupu 

Aktualna 
wersja 

Typ 
licencji 

ilość 
Data 

wygaśnięcia 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

7 Cyber Ark 
Enterprise Password 
Vault (dla minimum 
30 użytkowników) 

 n/d n/d n/d 1 2019-03-21 

8 Cyber Ark 
Privileged Session 
Manager (dla minimum 
40 użytkowników) 

 n/d n/d n/d 1 2019-03-21 

http://www.csioz.gov.pl/
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Jednocześnie, Zamawiający udostępnia pliki zawierające nowe brzmienie i tekst jednolity Załącznika nr 3 do 
SIWZ – Formularz ofertowy oraz Załącznika nr 1 do OPZ – Wykaz Oprogramowania. 

 
Załączniki:  

1. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy zmodyfikowany w dniu 2019-03-04 

2. Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz Oprogramowania zmodyfikowany w dniu 2019-03-04 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby umocowanej) 
 

Sporządził: Tomasz Banaś 

http://www.csioz.gov.pl/

