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Warszawa, 2017-09-27 

WZP.270.120.2017 

2017-13170 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Świadczenie usługi wsparcia technicznego na środowisko backup’owe dla 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy 
ul. Stanisława Dubois 5A. Numer sprawy: WZP.270.120.2017. 

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający 
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1:  
PYTANIE do § 1 pkt 5): Ze względu na definicję Dnia Roboczego, czy Zamawiający potwierdza, że 
w przypadku zgłoszenia dokonanego w dniu innym niż Dzień Roboczy uznaje się, że czas 
naprawy biegnie od godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym? 
Czy jeżeli zgłoszenie zostało dokonane po godzinie 16:00 w Dniu Roboczym uznaje się, że czas 
naprawy biegnie od godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniami Umowy i przyjętym rozwiązaniem, Zamawiający potwierdza, że 
w przypadku zgłoszenia dokonanego w dniu innym niż Dzień Roboczy uznaje się, że czas 
naprawy biegnie od godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym. 
W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane po godzinie 16:00 w Dniu Roboczym uznaje się, 
że czas naprawy biegnie od godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym. Nie dotyczy to terminów 
czasu reakcji, które są określone godzinowo. 
 
Pytanie 2:  
PYTANIE do § 4 ust. 1: Czy Zamawiający potwierdza, że przez „dokonywanie Aktualizacji 
Oprogramowania” należy rozumieć instalację Aktualizacji opublikowanych przez producenta 
Oprogramowania objętego Umową ? 
Zwracamy uwagę, że z oczywistych względów (autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 
oprogramowania przysługują wyłącznie producentowi tego oprogramowania), Wykonawca nie 
może opracowywać nowych Aktualizacji Oprogramowania. 
Jego rola jest ograniczona wyłącznie do instalacji Aktualizacji udostępnionych przez producenta. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że przez „dokonywanie Aktualizacji Oprogramowania” należy rozumieć 
instalację Aktualizacji opublikowanych przez producenta Oprogramowania objętego Umową. 
 
Pytanie 3:  
PYTANIE do § 4 ust. 2: Ze względu na fakt, że autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 
Oprogramowania / Aktualizacji przysługują wyłącznie producentowi tego Oprogramowania, 
Wykonawca nie może udzielić Zamawiającemu jakichkolwiek licencji na Aktualizacje i modyfikację 
lub zmiany Oprogramowania. Licencjodawcą Aktualizacji, modyfikacji lub zmian Oprogramowania 
jest wyłącznie producent Oprogramowania. Wykonawca co najwyżej może zapewnić 
Zamawiającemu licencję producenta na Aktualizacje i wszelkie modyfikacje lub zmiany 
Oprogramowania, na standardowych warunkach licencyjnych producenta tego Oprogramowania. 
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Zwracamy także uwagę, że Wykonawca nie jest w stanie zapewnić Zamawiającemu prawa do 
korzystania na polu eksploatacji „trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania 
i Aktualizacji, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (…)”. Pole te 
może obejmować wyłącznie niezmienioną formę, w jakiej Aktualizacja zostanie udostępniona 
przez producenta Oprogramowania. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący: 
„Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z Aktualizacji i wszelkich modyfikacji 
lub zmian Oprogramowania na warunkach standardowej licencji producenta Oprogramowania, 
w tym do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania i Aktualizacji, w niezmienionej 
formie udostępnionej przez producenta Oprogramowania, jak i zwielokrotniania w zakresie, w 
którym jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przystosowywania, 
przechowywania Oprogramowania lub Aktualizacji dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie 
z jego charakterem i przeznaczeniem, dokumentacją Oprogramowania oraz warunkami Umowy” ? 
Odpowiedź:  
Wskazana w pytaniu interpretacja jest również intencją umowy, analizując łącznie cały par. 4. 
W celu jednak uniknięcia wątpliwości, Zamawiający doprecyzuje postanowienie §4 ust. 2 poprzez 
dodanie dodatkowego zdania w ust. 2, który otrzymuje w całości brzmienie: 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na Aktualizacje i wszelkie modyfikacje lub 
zmiany Oprogramowania, do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania 
i Aktualizacji, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak 
i zwielokrotniania w zakresie, w którym jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przystosowywania, przechowywania Oprogramowania lub Aktualizacji dla 
własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, 
dokumentacją Oprogramowania oraz warunkami Umowy. Obowiązek udzielenia licencji 
wskazany w zdaniu powyższym, może być zrealizowany także poprzez udzielenie 
Zamawiającemu licencji przez producenta Aktualizacji lub wszelkich modyfikacji lub zmiany 
Oprogramowania, na standardowych warunkach licencyjnych, o ile umożliwiają realizację 
celu i zakresu niniejszej Umowy i są nie mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej 
Umowy. 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje także zmiany w §6 ust. 4 który otrzymuje 
w całości brzmienie: 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje 
wszystkie koszty wykonania Umowy oraz wydatki Wykonawcy, w szczególności obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu zobowiązań Wykonawcy dotyczących własności intelektualnej, 
w tym udzielonych licencji, a w szczególności licencji udzielonych przez producenta 
oprogramowania. 

W odpowiedzi na drugą część pytania, Zamawiający wskazuje, że pole eksploatacji „trwałe lub 
czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania i Aktualizacji, w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie” w ocenie Zamawiającego nie obejmuje sugerowanego przez 
Wykonawcę w pytaniu modyfikowania, czy tłumaczenia itp. Chodzi tu o objęcie możliwe pełnego 
korzystania w każdym środowisku z oprogramowania. 
 
Pytanie 4:  
PYTANIE do § 4 ust. 5-8: Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowień § 4 ust. 5-8 
Umowy? Wykonawca nie może bowiem przenieść na Zamawiającego żadnych autorskich praw 
majątkowych do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy. Utwory te będą stanowiły 
wyłączną i niepodzielną własność producenta Oprogramowania. W związku z powyższym 
postanowienia te nie będą miały zastosowania. 
Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowienia w taki sposób, aby 
przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych dotyczyło wszelkich utworów 
opracowanych przez Wykonawcę w związku i na podstawie Umowy ? 
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Zwracamy jednak uwagę, że zakres wsparcia nie obejmuje opracowywania przez Wykonawcę 
jakichkolwiek utworów na rzecz Zamawiającego.  Co więcej zakres wsparcia obejmuje 
oprogramowanie osoby trzeciej, do którego ani Zamawiający ani Wykonawca nie dysponują 
autorskimi prawami majątkowymi ani prawami zależnymi umożliwiających wprowadzanie 
modyfikacji, w tym opracowywania utworów dotyczących oprogramowania. 
 
Odpowiedź: 
Zasadniczo w ramach umowy będzie udzielanie / zapewnienie licencji. Niemniej, w toku prac mogą 
pojawić się utwory wytworzone stricte przez Wykonawcę, co powinno mieć odzwierciedlenie w 
Umowie. Jednocześnie, w razie nie powstania takich utworów, ta klauzula nie zostanie 
uruchomiona. 
Umowa wskazuje ponadto, że co do Aktualizacji i Oprogramowania (zgodnie z definicjami 
umownymi) ma zastosowanie licencja. Powyższe uwagi nie wydają się więc zasadne i nie 
wymagają zmian sugerowanych przez Wykonawcę, niemniej Zamawiający doprecyzowuje w 
Umowie §4 ust. 6, aby uniknąć wątpliwości – poniżej zmieniona treść ust. 6: 

6. Licencje, o których mowa w ust. 2-4 zostają udzielone z chwilą dostarczenia utworów 
Zamawiającemu. Autorskie prawa majątkowe do utworów i na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 5, wraz z wyłącznym prawem do opracowania (w szczególności 
tłumaczenie, przeróbka, adaptacja) dostarczonych w ramach realizacji Umowy utworów, 
wykonywania zależnych praw autorskich (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) oraz 
prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do 
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania jakichkolwiek innych 
zmian lub modyfikacji, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Miesięcznego 
Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy – w przypadku utworów powstałych 
lub dostarczonych w danym miesiącu realizacji Umowy.  

 
Pytanie 5:  
PYTANIE do § 5 ust. 1 pkt 2) lit. a): czy przez czas reakcji należy rozumieć co najmniej 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia serwisowego do realizacji ? Jeżeli nie, czy Zamawiający 
mógłby zdefiniować co należy rozumieć przez czas reakcji? 
Czy czas reakcji obejmuje Dni Robocze czy dni kalendarzowe? 
Odpowiedź: 
Czas reakcji to czas od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego do potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia do realizacji przez Wykonawcę. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się całodobowo. Czas 
reakcji liczony jest w godzinach zegarowych. 
 
Pytanie 6:  
PYTANIE do § 5 ust. 1 pkt 2 lit b): czy w przypadku, gdy zgłoszenie zostało wysłane w piątek 
(dzień roboczy) o godzin 13:00, czas naprawy obejmuje dni robocze począwszy od piątku (godziny 
13:00) do środy (do godziny 13:00)? 
Czy Zamawiający potwierdza, że jeżeli naprawa jest możliwa wyłącznie poprzez instalację 
Aktualizacji, czas naprawy biegnie od dnia opublikowania przez producenta Oprogramowania 
aktualizacji usuwającej awarię Oprogramowania ? Zwracamy uwagę, że Wykonawca obiektywnie 
nie jest w stanie zapewnić naprawy, jeżeli uzależniona jest ona od opracowania przez producenta 
patcha, update lub service pack’a Oprogramowania. 
Ze względu na definicję Dnia Roboczego, czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku 
zgłoszenia dokonanego w dniu innym niż Dzień Roboczy uznaje się, że czas naprawy biegnie od 
godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym ? 
Czy jeżeli zgłoszenie zostało dokonane po godzinie 16:00 w Dniu Roboczym uznaje się, że czas 
naprawy biegnie od godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym ? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniami Umowy i przyjętym rozwiązaniem, Zamawiający potwierdza, że 
w przypadku zgłoszenia dokonanego w dniu innym niż Dzień Roboczy uznaje się, że czas 
naprawy biegnie od godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym. W przypadku, gdy zgłoszenie 
zostało dokonane po godzinie 16:00 w Dniu Roboczym uznaje się, że czas naprawy biegnie od 
godziny 8:00 w najbliższym Dniu Roboczym. 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli naprawa jest możliwa wyłącznie poprzez instalację Aktualizacji 
w postaci patcha, update lub service pack’a Oprogramowania, czas naprawy biegnie od dnia 
opublikowania przez producenta Oprogramowania aktualizacji usuwającej awarię 
Oprogramowania. 
W związku z tym Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt III po ppkt 1 dodaje ppkt 1a 
o treści: 

1a. W przypadku awarii oprogramowania spowodowanej wadą oprogramowania Zamawiający 

wymaga zastosowania rozwiązania przejściowego do czasu ukazania się aktualizacji lub 

patcha rozwiązującego zaistniały problem oraz instalację Aktualizacji w najkrótszym możliwie 

terminie od jej udostępnienia przez Producenta. 

 

Pytanie 7:  
PYTANIE do § 5 ust. 3: Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie w czasie naprawy rozwiązania 
tymczasowego, zapewniającego możliwość dalszego korzystania z funkcjonalności 
oprogramowania, jeżeli naprawa nie jest możliwa w czasie naprawy (np. wymaga instalacji 
Aktualizacji, która jest w trakcie opracowywania przez producenta) ? Czy rozwiązanie tymczasowe 
zostanie potraktowane za wykonanie naprawy w czasie naprawy, pod warunkiem zapewnienia 
rozwiązania docelowego w terminie nie dłuższym niż 30 dni ? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zapewnienie w czasie naprawy rozwiązania tymczasowego, 
zapewniającego możliwość dalszego korzystania z funkcjonalności oprogramowania, jeżeli 
naprawa nie jest możliwa w czasie naprawy (np. wymaga instalacji Aktualizacji, która jest w trakcie 
opracowywania przez producenta). Rozwiązanie tymczasowe zostanie potraktowane jako 
wykonanie naprawy w czasie naprawy, pod warunkiem zapewnienia rozwiązania docelowego 
w możliwie najkrótszym czasie od ukazania się Aktualizacji usuwającej problem przez Producenta 
oprogramowania. 
 
Pytanie 8:  
PYTANIE do § 5 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usług także za pośrednictwem 
zdalnego, szyfrowanego połączenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza świadczenie usług również za pośrednictwem zdalnego, szyfrowanego 
połączenia, ale nie jest to preferowany sposób realizacji Umowy, każde inne miejsce niż siedziba 
Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, zgodnie z §5 ust. 4. 
 
Pytanie 9:  
PYTANIE do § 5 ust. 5: W jakim terminie, Strony są zobowiązane potwierdzić świadczenie Usług 
Wsparcia poprzez podpisanie Miesięcznego Protokołu Odbioru, licząc od 5-go dnia kolejnego 
miesiąca, w którym kończy się okres rozliczeniowy, zgodnie z § 6 ust. 3 ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z ogólnymi zasadami prawnymi, w przypadku braku określenia terminu, powinno być to 
zrealizowane niezwłocznie. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający precyzuje termin, poprzez 
nadanie następującego brzmienia §5 ust. 5: 
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5. Strony potwierdzą każdy miesiąc świadczenia Usługi Wsparcia podpisaniem 
Miesięcznego Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, w ciągu 
5 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem uwag 
Zamawiającego przedstawionych Wykonawcy, które Wykonawca powinien uwzględnić lub 
ustosunkować się do nich, w ciągu 5 dni od ich przedstawienia. 

 
Pytanie 10:  
PYTANIE do § 8: 
Czy Zamawiający potwierdza, że nie naliczy Wykonawcy kar umownych w przypadku, gdy 
opóźnienie wynikać będzie z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub w przypadku działania siły 
wyżej lub z winy producenta Oprogramowania ? 
Odpowiedź: 
Każdy przypadek naliczenia kar umownych jest rozpatrywany odrębnie i nie można w obecnej 
chwili przesądzić hipotetycznych sytuacji przyszłych, bez uwzględnienia całokształtu okoliczności. 
Należy wskazać, że Zamawiający podejmuje i realizuje działania w ramach umowy mając na 
względzie przepisy prawa, w tym zarówno reguły odpowiedzialności cywilnej, jak i regulacje 
dyscypliny finansów publicznych. 
 
Pytanie 11:  
PYTANIE do § 8 ust. 2: Ze względu na fakt, że czas naprawy liczony jest w dniach roboczych, czy 
Zamawiający potwierdza, że kara umowna naliczana jest za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
opóźnienia ? 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziom kar umownych za niedotrzymanie terminu, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) Umowy do wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy ? 
Odpowiedź: 
W zakresie pytania w §8 ust. 2, mając na celu zachowanie spójności postanowień umowy, biorąc 
pod uwagę odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców, zamawiający informuje, że kara 
umowna liczona jest za dni robocze (a więc dni, w których Wykonawca jest zobowiązany 
realizować naprawę. 

Co do pytania o obniżenie kar umownych, Zamawiający nie zmienia regulacji Umowy w tym 
zakresie.  
 
Pytanie 12:  
PYTANIE do § 8 ust. 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy limitu dla naliczanych kar umownych 
w sposób następujący: 
Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy nie może 
przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy  ? 
Zwracamy uwagę, że limit kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, a zatem nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu praw 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenia wysokości kar umownych. W związku z tym 
wprowadza w § 8 stosowne postanowienie do umowy – ust. 8 w brzmieniu: 

8. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie, do zapłaty 
których zobowiązany jest Wykonawca, nie może przekroczyć 30 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 
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Pytanie 13:  
PYTANIE do § 8 ust. 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy ograniczenia wartości odszkodowania do 
wartości Umowy z wyłączeniem utraconych korzyści? Odpowiedzialność odszkodowawczą winna 
być ograniczona do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej 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 oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe 
pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem 
umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, 
uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając wykonawcy na 
oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy. Klauzula ta mogłaby wyłączyć stosowanie 
ograniczenia odpowiedzialności w przypadku szkody wyrządzonej przez Wykonawcę z tytułu 
rażącego niedbalstwa, naruszenia przez Wykonawcę poufności, praw własności intelektualnej czy 
danych osobowych - w takich przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy nie byłaby ograniczona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do Umowy ograniczenia zawartego w pytaniu. 
 
Pytanie 14:  
PYTANIE do § 11 ust. 7: Czy Zamawiający potwierdza, że producent Oprogramowania 
udostępniający Aktualizacje tego Oprogramowania nie jest podwykonawcą Wykonawcy ? 
Zwracamy uwagę, że obiektywnie nie jest możliwe zapewnienie przeniesienia przez producenta 
Oprogramowania na Zamawiającego jakichkolwiek praw autorskich do Oprogramowania czy jego 
Aktualizacji. Takie wymaganie nie jest możliwe do zrealizowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że producent Oprogramowania udostępniający Aktualizacje tego 
Oprogramowania nie jest podwykonawcą Wykonawcy w rozumieniu postanowień Umowy. 

 

Załączniki  do niniejszego pisma – aktualne załączniki nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego – Opis 
Przedmioty Zamówienia i Wzór umowy.  
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