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Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego 
utrzymanie i rozwój.”, nr sprawy: WZP.270.101.2017. 

 
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 oraz w związku z art. 38 ust. 4 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 
odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ.  
 
Pytanie 9: Jak należy rozumieć punkt 19.1.8 Wzoru umowy dla Części II?- Zamawiający naliczy Wykonawcy 
kary umowne w następujących przypadkach „niedostępności członka Personelu Wykonawcy, 
w szczególności członka Zespołu Deweloperskiego lub Scrum Mastera, którego udział w realizacji Usług 
wynika z Dyspozycji (zgodnie z pkt 7.9) – w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) za każdy dzień 
niedostępności takiej osoby;” Czy dotyczy to Dyspozycji rozliczanych w Roboczogodzinach lub Punktach 
Funkcyjnych? Czy należy rozumieć, iż Personel ma realizować prace codziennie?  
Odpowiedź: 
Zapis dotyczy zarówno Dyspozycji rozliczanych w Roboczogodzinach jak i Punktach Funkcyjnych. Personel 
Wykonawcy ma realizować prace w terminach uzgodnionych w ramach Dyspozycji. 
 
Pytanie 10: W umowie są podane podwójne punkty 4.51 i 4.52. Prosimy o zmianę punktacji w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 11: Prosimy o wskazanie maksymalnego czasu jaki ma Zamawiający na dokonanie autoryzacji w 
ramach punktu 4.52 Wzoru umowy dla Części II - Jeśli w toku czynności podejmowanych przez podmiot 
trzeci w ramach Autoryzacji zostanie potwierdzone, że dane Oprogramowanie lub Dokumentacja, spełnia 
Ogólne Kryteria Jakościowe oraz Kryteria Akceptacji, Oprogramowanie to lub Dokumentacja zostaną 
przekazane do Odbioru przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4.58.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje Autoryzacji.  
 
Pytanie 12: Co oznacza określenie „dodatkowe koszty” zastosowane w punkcie 12.4 Wzoru umowy dla 
Części II -  Pozyskanie informacji niezbędnych do dokonania kontroli lub przeprowadzenia audytu nie 
może wiązać się dla Zamawiającego z dodatkowymi kosztami. W szczególności, na wniosek 
Zamawiającego Wykonawca zapewni obecność osób niezbędnych do zrealizowania zadań audytorskich w 
siedzibie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Dodatkowe koszty Zamawiający rozumie jako koszty nie ujęte w Umowie. 
 
Pytanie 13: Punkt 7.16 Wzoru umowy dla Części II - „Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania 
zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 7.15, np. w formie kopii umów o pracę, oświadczenia 
Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności, dokumentów 
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
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podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło 
przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń”. Jak często i za jaki okres Wykonawca ma obowiązek 
dokumentowania zgodnie z powyższym zapisem? 
Odpowiedź: 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązku wskazanego w pkt 7.15 w czasie realizacji Umowy 
oraz przedstawiać dokumenty, o których mowa w pkt. 7.16 na każde żądanie Zamawiającego prowadzącego 
kontrolę, zgodnie z pkt. 7.18.  
  
Pytanie 14. Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu przedstawienia zastępcy w ramach punktu 7.10 Wzoru 
umowy dla Części II -  „Niezależnie od powyższego, w razie niedostępności członka Personelu Wykonawcy 
oddelegowanego do świadczenia Usług, Wykonawca: 

1.1.1. udokumentuje wskazaną wyżej przyczynę, która zaszła wobec członka Personelu 
Wykonawcy; 

1.1.2. przedstawi niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego zastępcę 
dysponującego nie niższymi kompetencjami i nie mniejszym doświadczeniem”. 

jeden dzień roboczy wydaje się bardzo krótkim terminem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 15. Czy deklarując dostępność Personelu na określoną ilość godzin lub na daną ilość punktów 
funkcyjnych w danej Dyspozycji osoba ma codziennie świadczyć usługę? Czy też rozliczana jest w ramach 
całej Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z podpisaną Dyspozycją. 
 
Pytanie 16. Czy w Dyspozycji należy wskazać maksymalną czasochłonność lub ilość Punktów Funkcyjnych 
realizacji na cały zespół czy też na każdego członka zespołu oddzielnie? 
Odpowiedź: 
Punkty Funkcyjne są miarą wytworzenia funkcjonalności i wykazuje się je dla danej funkcjonalności. Jeśli 
chodzi o czasochłonność, to wychodząc od każdego członka Personelu należy wykazać czasochłonność dla 
całego zespołu. 
 
Pytanie 17. Jaki zakres warsztatów z metodyki stosowania Cosmic przewiduje Zamawiający w ramach 
Okresu Przygotowawczego? Dla ilu osób mają być przygotowane warsztaty i jak długo mają trwać? 
Odpowiedź: 
Zakres warsztatów dotyczy stosowania wyceny Cosmic w ramach realizacji Umowy. Zamawiający zakłada 
udział uczestników w liczbie do 20 osób. Czas trwania warsztatów nie powinien przekraczać 3 dni 
roboczych. 
 
Pytanie 18. W jaki sposób Zamawiający oszacuje skutki finansowe o których mowa w punkcie 3.5 Wzoru 
umowy dla Części II – „Z chwilą zakończenia Okresu Przygotowawczego Strony podpiszą Protokół Odbioru 
potwierdzający jego zakończenie (którego wzór stanowi Załączniku nr 8) – w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności – w którym stwierdzą realizację wszystkich czynności wynikających z Załącznika nr 9 
albo wskażą czynności, które nie zostały wykonane. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe 
wynikające z niezrealizowania wszystkich czynności objętych Załącznikiem nr 9, chyba że brak ich 
realizacji wynika z wyłącznej winy Zamawiającego”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona oszacowania zgodnie ze stanem faktycznym. 
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Pytanie 19. Jak należy rozumieć punkt - 4.4 Wzoru umowy dla Części II – „Prace w ramach Tworzenia 
Oprogramowania będą realizowane przez specjalistów wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, 
których wykaz obejmuje Załącznik nr 10. Wykonawca gwarantuje, że osoby te będą dostępne do 
realizacji Dyspozycji przez cały okres trwania Umowy”.- Czy Zamawiający miał na myśli dostępność osób 
przez cały okres trwania Umowy? Czy zadeklarowane osoby muszą być dostępne przez cały okres umowy 
czy też Wykonawca ma obowiązek zapewnienia minimalnych ilości ról zgodnie z wymaganiami umowy? 
Odpowiedź: 
Osoby wymienione w Załączniku nr 10 do Umowy muszą być dostępne przez cały czas trwania Umowy na 
potrzeby realizacji poszczególnych Dyspozycji. 
 
Pytanie 20. Jak należy rozumieć Dyspozycję rezultatu – czy rezultat będzie dotyczył realizacji gotowego 
jednostkowego produktu czy też rezultat będzie dotyczył realizacji prac w jakiejś części jednostkowego 
produktu? A co za tym idzie Wykonawca będzie rozliczany z realizacji produktu czy też na podstawie 
maksymalizacji ilości zrealizowanych prac w zlecony godzinach? 
Odpowiedź: 
Dyspozycja Rezultatu określa funkcjonalności/zakres prac, który ma zostać w ramach niej wykonany 
zgodnie z jej indywidualnymi zapisami. 
 
Pytanie 21. Zamawiający wspomina o rozliczeniu prac na podstawie rejestracji czasu pracy w Cyfrowym 
Dzienniku Projektu – punkt 4.13 Wzoru umowy dla Części II – „Wykonawca jest zobowiązany do 
bieżącego rejestrowania Roboczogodzin poświęconych na wykonywanie danej Dyspozycji w Cyfrowym 
Dzienniku Projektu”. Na jakiej podstawie mają być rozliczanie Dyspozycje złożone w Punktach Funkcyjnych? 
Zamawiający nie przewidział rejestracji ich wykorzystania. 
Odpowiedź: 
Dyspozycje rozliczane w Punktach Funkcyjnych będą rozliczane zgodnie z pkt. 4.58. 
 
Pytanie 22. Jak należy rozumieć zapis punkt 4.9 Wzoru umowy dla Części II – „W celu uniknięcia 
wątpliwości Strony oświadczają, że niezależnie od udziału Product Ownera w planowaniu prac objętych 
Dyspozycją Rezultatu zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Wykonawca przyjmuje wyłączną 
odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatu stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji”? To PO decyduje o 
priorytetach prac. Dlaczego więc to Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za niedostępność PO? 
Odpowiedź: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynik prac wynikających z realizacji danej Dyspozycji oraz za to, że 
jej zakres będzie realizowany przez Wykonawcę z poszanowaniem celu i w nastawieniu na osiągnięcie 
rezultatu wskazanego w Dyspozycji.  
 
Pytanie 23. Czy Zamawiający przewiduje realizację więcej niż jednej Dyspozycji w tym samym czasie? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 24. W Punkcie 4.31. Wzoru umowy dla Części II – „Po zapoznaniu się z Zapytaniem, Kierownik 
Projektu Wykonawcy przedstawi Kierownikowi Projektu Zamawiającego Propozycję, w której potwierdzi 
warunki Zapytania, wskazując listę członków Personelu Wykonawcy (imienną) wraz z określeniem ich 
kompetencji, oddelegowanych do świadczenia Tworzenia Oprogramowania w ramach tej Dyspozycji oraz 
czas, na jaki to oddelegowanie następuje, liczony w Roboczogodzinach. Jeżeli Zamawiający w Zapytaniu 
określi imienną listę członków Personelu Wykonawcy wówczas Wykonawca zobowiązany jest ująć w 
Propozycji osoby wskazane przez Zamawiającego. W przypadku braku ujęcia w Propozycji osób, które 
Zmawiający wskazał w Zapytaniu, Propozycję uznaje się za nieprzekazaną w terminie, o którym mowa w 
pkt. 4.17.2. 
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Zamawiający może określić w Zapytaniu imienną listę członków Personelu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca 
w Propozycji wskaże inne osoby niż te wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu to propozycję uznaje się 
jako nieprzekazaną w terminie. Jednocześnie w punkcie 4.33 Wzoru umowy dla Części II – „W wypadku 
niezaakceptowania Propozycji, Kierownicy Projektu Stron rozpoczną negocjacje co do postanowień 
potencjalnej Dyspozycji, które będą prowadzone do czasu złożenia Dyspozycji lub rezygnacji z jej złożenia 
przez Zamawiającego”. Zamawiający dopuszcza negocjacje po złożeniu Propozycji, które będą miały na 
celu dojście do porozumienia w celu złożenia Dyspozycji. Czy należy rozumieć, iż Propozycja ma być zgodna 
co do listy z Zapytaniem, a negocjacjom podlega tylko zakres i termin? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu umowy także osobami, które nie 
były wymienione w Wykazie Personelu? Wykonawca zapewniłby minimalną, wymaganą przez umowę listę 
osób, ale jeżeli zaistnieje potrzeba rozszerzenia zespołów w celu zapewnienia realizacji zadań w terminie to 
uzupełniłby zespół o dodatkowe osoby. Czy Zamawiający dopuszcza realizację Personelem Wykonawcy 
spoza ról wskazanych w Wykazie Personelu? 
Odpowiedź: 
Dla Części I Zamawiający dokonał zmiany w zakresie Personelu Wykonawcy poprzez dodanie zapisów w pkt 
9.2 Umowy jednocześnie dodając Załącznik nr 13a. 
Dla Części II Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy osobami, które nie były wymienione 
w Wykazie Personelu.  
 
Pytanie 26. Zamawiający zgodnie z wzorami umów do części I i II post postępowania wymaga wykupienia 
przez Wykonawcę dedykowanej polisy OC związanej z realizowanym kontraktem. Wykupienie dedykowanej 
polisy pod kontrakt wymaga precyzyjnego określenia jej zakresu, aby każdy z oferentów mógł otrzymać 
adekwatną wycenę ze strony ubezpieczycieli, i samemu rzetelnie skalkulować ofertę. Z doświadczenia 
pytającego wynika, iż koszt takiej polisy, przy szacunkowej maksymalnej wartości kontraktu wynosić będzie 
od kilkaset tysięcy do ponad miliona złotych. W dodatku Zamawiający zakupić może jedynie 10% 
maksymalnej wartości usług oraz odstąpić od Umowy w szerokim zakresie okoliczności. Powoduje to, iż 
oferent nie jest w stanie rzetelnie przełożyć ceny polisy na cenę oferty w postaci stawek godzinowych i 
stawek za punkt funkcyjny, gdyż nie ma żadnej gwarancji, jaką liczbę godzin lub punktów funkcyjnych 
Zamawiający od niego kupi. Ponadto zauważyć należy, iż Zamawiający przewidział w umowie 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wnosimy odstąpienie od wymogu posiadania dedykowanej 
polisy OC i zastąpienie go wymogiem posiadania przez Wykonawcę polisy OC związanej z prowadzoną 
działalnością gospodarczą o wartości przekraczającej gwarantowaną wartość zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 zmiany treści SIWZ dodając stosowne postanowienie w pkt. 7.7 
Umowy (Część I) oraz pkt. 5.7 Umowy (Część II).  
 
Pytanie 27. Zamawiający we wzorach umów oczekuje zabezpieczenia należytego wykonania o wartości 10% 
maksymalnego wynagrodzenia umowy brutto, przy czym Zamawiający zakupić może jedynie 10% 
maksymalnej wartości usług oraz odstąpić od Umowy w szerokim zakresie okoliczności, co czyni oczekiwaną 
wartość zabezpieczenia nieproporcjonalną do wartości faktycznie realizowanych usług. Wnosimy o 
ograniczenie wielkości wymaganego zabezpieczenia do 10% kwoty gwarantowanej wartości usług, które 
Zamawiający zamierza zamówić, lub wprowadzenie mechanizmu oddzielnych zabezpieczeń dla kolejnych 
Dyspozycji, zwalnianych po ich zrealizowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 



 

 
5 

 
Pytanie 28. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie zapisy SIWZ, że Rejestr Wymagań Dyspozycji będzie narzędziem 
udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego? Na jakich zasadach będzie on udostępniony 
Wykonawcy? W jakim narzędziu informatycznym będzie on tworzony? 
Odpowiedź: 
Rejestr Wymagań będzie prowadzony w oprogramowaniu Jira, zainstalowanym na infrastrukturze 
Zamawiającego i udostępnionym za pomocą dostępów indywidualnych dla Wykonawcy. 
 
Pytanie 29. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający może podać wzór Rejestru Wymagań Dyspozycji? Z jakich elementów będzie składał się 
ten rejestr? 
Odpowiedź: 
Elementy jakie będą zawarte w Rejestrze Wymagań Dyspozycji będą ustalane każdorazowo w zależności od 
rodzaju i zakresu Dyspozycji. 
 
Pytanie 30. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie zapisy SIWZ, że Rejestr Wymagań Sprintu będzie narzędziem 
udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego? Na jakich zasadach będzie on udostępniony 
Wykonawcy? W jakim narzędziu informatycznym będzie on tworzony? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28. 
 
Pytanie 31. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie zapisy SIWZ, że Repozytorium będzie narzędziem udostępnionym 
Wykonawcy przez Zamawiającego? Na jakich zasadach będzie on udostępniony Wykonawcy? W jakim 
narzędziu informatycznym będzie on tworzony? 
Odpowiedź: 
Repozytorium będzie prowadzone w oprogramowaniu SVN, zainstalowanym na infrastrukturze 
Zamawiającego i udostępnionym za pomocą dostępów indywidualnych dla Wykonawcy. 
 
Pytanie 32. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie zapisy SIWZ, że Cyfrowy Dziennik Projektu będzie narzędziem 
udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego? Na jakich zasadach będzie on udostępniony 
Wykonawcy? W jakim narzędziu informatycznym będzie on tworzony? 
Odpowiedź: 
Cyfrowy Dziennik Projektu będzie prowadzony w oprogramowaniu Jira, zainstalowanym na infrastrukturze 
Zamawiającego i udostępnionym za pomocą dostępów indywidualnych dla Wykonawcy. 
 
Pytanie 33. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający w trakcie przekazywania Dyspozycji do Wykonawcy, może podać inny zakres lub sposób 
organizacji (liczba Scrum Masterów czy liczba Zespołów Deweloperskich) niż ten który przedstawił 
Wykonawcy w Propozycji?  
Odpowiedź: 
Po uzgodnieniu propozycji z Wykonawcą Dyspozycja otrzymana od Zamawiającego będzie zawierała 
ostatecznie ustalony zakres i sposób organizacji. 
 
Pytanie 34. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
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W jaki sposób Zamawiający zamierza zarządzać zmianami w trakcie realizacji poszczególnych sprintów? Czy 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jak negocjacje między Product Ownerem a Zespołem 
Deweloperskim dotyczące zakresu i priorytetów danego sprintu w trakcie jego trwania (i/lub jego estymacji 
dotyczących czasu czy budżetu)? 
Odpowiedź: 
Zmiany nieistotne będą uzgadniane i wprowadzane w zakresie porozumienia Product Ownera i Zespołu 
Developerskiego. Zmiany istotne będą wprowadzane kolejnymi Dyspozycjami.  
 
Pytanie 35. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i planowania sprintów zamierza wykorzystać 
user stories (nie ma takich wymagań na dokumentację w Załączniku nr 2 do Załącznika  
nr 2a do SIWZ ani w Załączniku nr 2 do Załącznika nr 2b do SIWZ)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania takiego trybu pracy. 
 
Pytanie 36. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający przewiduję wysoką dostępność Product Ownera/rów dla Zespołu Deweloperskiego/ich w 
trakcie trwania sprintu (uwzględniającą np. codzienne podsumowania)? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 37. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Product Owner będzie decydował o tym, co będzie realizowane w danym sprincie? Jak będzie  
w tym aspekcie rola i odpowiedzialność Kierownika Projektu Zamawiającego lub jego zastępcy/zastępców?  
Odpowiedź: 
Product Owner będzie uzgadniał z Zespołem Developerskim, co będzie realizowane w danym sprincie. 
Kierownik Projektu odpowiada za rozstrzyganie sporów w tym zakresie. 
 
Pytanie 38. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Product Owner będzie odpowiedzialny za ustalanie priorytetowych wymagań  
dla projektu/sprintu/dyspozycji? Czy będzie to odpowiedzialność Kierownika Projektu? 
Odpowiedź: 
W zakresie projektu cele i priorytety wyznacza Kierownik Projektu w zakresie realizacyjnym wiodącą rolę 
pełni Product Owner. 
 
Pytanie 39. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość równoległych czasowo sprintów? Jeśli tak, czy Zamawiający jest w 
stanie określić maksymalną ilość sprintów (uwzględniając wymagania dotyczące maksymalnej długość 
trwania sprintu tj. 10 dni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość równoległych czasowo sprintów. Maksymalna liczba sprintów wynikać 
będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 
 
Pytanie 40. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy  
(w zakresie Usług Tworzenia Oprogramowania) skrócenia czasu trwania sprintu poniżej 7 dni? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
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Pytanie 41. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy  
(w zakresie Usług Tworzenia Oprogramowania) wydłużenia czasu trwania sprintu powyżej 10 dni? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 42. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie świadczenie Usług Autoryzacji dla oprogramowania 
wytworzonego przez Wykonawcę, świadczącego dla Zamawiającego Usługi Autoryzacji? 
Odpowiedź: 
Sposób działania w tym zakresie został opisany w Rozdziale 5 wzoru umowy dla Części I oraz w Rozdziale 4 
wzoru umowy dla Części II. 
 
Pytanie 43. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
W jaki sposób Zamawiający zamierza zarządzać tworzeniem wartości biznesowej w każdym sprincie? 
Odpowiedź: 
Na podstawie uzgadniania zakresu prac do realizacji w ramach sprintu. 
 
Pytanie 44. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający planuje bazować na podstawowych zasadach metodyki agile/SCRUM (np. tych zawartych 
w „ScrumGuide TM” np. w zakresie minimalnej lub zerowej ingerencji Product Ownera Zamawiającego w 
Backlog Sprintu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający i Wykonawca będą realizowali Umowę zgodnie z jej zapisami, jedynie w przypadku braku 
uregulowania w niej jakiegoś elementu Zamawiający zakłada stosowanie ogólnych zasad metodyki Scrum. 
 
Pytanie 45. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający przewiduje, że w ramach danego sprintu będzie możliwe zaangażowanie kilku Zespołów 
Deweloperskich? Czy za podział pracy między zespoły będzie odpowiadał Product Owner  
czy będzie to każdorazowo ustalane między Product Ownerem a Zespołami Deweloperskimi realizującymi 
dany sprint? 
Odpowiedź: 
W ramach Dyspozycji może być zakontraktowanych kilka Zespołów Deweloperskich co potwierdza pkt 
4.27.3 wzoru umowy dla Części I i 4.28.3 wzoru umowy dla Części II. Zasady współpracy w powyższym 
zakresie określa załącznik nr 17 do umowy dla Części I oraz załącznik nr 7 do umowy dla Części II.  
 
Pytanie 46. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Jaka jest rola i odpowiedzialność Kierowników Projektu podczas Konsultacji Scrumowych? Zgodnie ze Scrum 
spotkania w trakcie trwania sprintu mają być przede wszystkim miejsce ustaleń i komunikacji Product 
Ownera z Zespołem Deweloperskim. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45. 
 
Pytanie 47. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie zapisy SIWZ, że Product Owner w zakresie tworzonego oprogramowania 
(w ramach poszczególnych sprintów) będzie akceptował działające oprogramowanie? Jaka będzie w tym 
zakresie rola i odpowiedzialność Kierownika Projektu Zamawiającego? 
Odpowiedź: 



 

 
8 

Product Owner może w zakresie tworzonego oprogramowania (w ramach poszczególnych sprintów)  
akceptować działające oprogramowanie przy czym zakłada się, iż co do zasady akceptacja oprogramowania 
zostanie dokonana dopiero na koniec prac będących przedmiotem Dyspozycji. Rolą Kierownika Projektu 
będzie między innymi rozstrzyganie sporów w ww. zakresie. 
 
Pytanie 48. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający w trakcie realizacji sprintu zamierza wykorzystać takie narzędzie jak Doskonalenie 
Backlogu (backlog refinement)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyklucza skorzystania z takiego narzędzia. 
 
Pytanie 49. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający w trakcie realizacji projektu zamierza planować wydania (release) oprogramowania? Jakie 
podejście zarządcze i organizacyjne planuje przyjąć w tym zakresie Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje realizować projekt zgodnie z zapisami Umowy.  
 
Pytanie 50. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Czy Zamawiający planuje przekazywanie do realizacji Wykonawcy dyspozycji uwzględniającej wiele 
sprintów, czy należy rozumieć, że każda dyspozycja dotyczy jednego sprintu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje przekazywanie do realizacji Wykonawcy Dyspozycji uwzględniającej wiele sprintów. 
 
Pytanie 51. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Jakiego rodzaju informacji w jakich formatach będzie Zamawiający wymagał od Wykonawcy  
dla Product Ownera od Scrum Mastera i Zespołu Deweloperskiego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wszelkich informacji niezbędnych do terminowej i sprawnej realizacji Dyspozycji. 
 
Pytanie 52. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
W jaki sposób i kiedy Zamawiający zamierza dostarczyć do Wykonawcy informacje na temat "zasad 
finansowania" projektu P1, której wymaga od Wykonawcy w projekcie umowy (pkt. 7.2)? 
Odpowiedź: 
Zasady finasowania projektu P1 określone są w dokumentacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
w ramach którego o dofinansowanie projektu ubiega się Zamawiający i są dostępne między innymi na 
stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
 
Pytanie 53. Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2b do SIWZ: 
Jakiego rodzaju procedury eskalacyjne Zamawiający zamierza stosować w trakcie trwania realizacji 
przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze strukturą projektową opisaną w Umowie. 
 
Pytanie 54. Dotyczy Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaangażowania w koordynację realizacji całego przedmiotu 
zamówienia i wytworzenie standardowej zgodnie z metodyką Prince2 dokumentacji zarządczej? (Załącznik 
nr 2 do projektu umowy dotyczy tylko produktów specjalistycznych a nie zarządczych). 
Odpowiedź: 
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Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaangażowania zmierzającego do realizacji celów Umowy. 
Dokumentację jaką Zamawiający oczekuje do wytworzenia opisał we wzorach umów dla Części I i II. 
 
Pytanie 55. Dotyczy Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie, intencje Zamawiającego, że dokumentacja wskazana w Załączniku nr 2 do 
projektu umowy, będzie przedmiotem realizacji poszczególnych Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Dokumentacja może być przedmiotem Dyspozycji w zakresie w jakim w niej została określona. 
 
Pytanie 56. Dotyczy Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie współpracę między Wykonawcą cz. 1 a Wykonawcą  
cz.2 jeśli zakres przedmiotowy sprintów lub wydań oprogramowania będzie współzależny? 
Odpowiedź: 
W zależności od indywidualnej sytuacji o konkretnym ustaleniu takiego zakresu będą decydować 
Kierownicy Projektu. 
 
Pytanie 57. Dotyczy Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
W jakim okresie od podpisania umowy z Wykonawcą, Zamawiający wymaga opracowania Projektu 
Infrastruktury Techniczno-Systemowej (PITS)? Czy PITS ma być również opracowane w modelu agile? Na ile 
sprintów jest przewidziane opracowanie PITS? Z zakresu przedmiotowego PITS wynika, że do należytego 
opracowania PITS będą również potrzebne inne specjalistyczne zasoby niż te, które Zamawiający 
sprecyzował w wymaganiach na personel Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego posiadany przez niego projekt ITS w Okresie Przygotowawczym 
i zobowiązany będzie do jego aktualizacji przez cały okres obowiązywania Umowy zgodnie z Załącznikiem 
4b do Umowy. 
 
Pytanie 58. Dotyczy Załącznika nr 5 do Załącznika nr 2a do SIWZ:  
Czy Zamawiający może jednoznacznie doprecyzować maksymalną ilość szkoleń warsztatowych? 
Niewyjaśnienie tej kwestii uniemożliwia Wykonawcy dokładne oszacowanie pracochłonności realizacji 
przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający może, doprecyzować czas, w którym oczekiwane jest od 
Wykonawcy przeprowadzenie szkoleń warsztatowych (w tej chwili są jedynie miejsca "[...]" które należy 
uznać za nieprecyzyjne). 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje przeprowadzenie ok. 12 sesji warsztatowych. Sesja warsztatowa będzie trwała 3 dni 
robocze po 8 godzin. 
 
Pytanie 59. Dotyczy Załącznika nr 5 do Załącznika nr 2a do SIWZ:  
Czy Zamawiający może jednoznacznie doprecyzować maksymalną ilość webinariów? Niewyjaśnienie tej 
kwestii uniemożliwia Wykonawcy dokładne oszacowanie pracochłonności realizacji przedmiotu 
zamówienia. Czy Zamawiający może doprecyzować czas, w którym oczekiwane jest od Wykonawcy 
przeprowadzenie webinariów (w tej chwili są jedynie miejsca "[...]" które należy uznać za nieprecyzyjne).  
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje ok. 20 webinariów. Webinaria będą trwały 3 dni robocze po 2 godziny.   
 
Pytanie 60. Dotyczy Załącznika nr 5 do Załącznika nr 2a do SIWZ:  
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W jaki sposób Zamawiający zapewni udział w webinarium co najmniej 1000 osób? 
Odpowiedź: 
Określona liczba uczestników dotyczy wyłącznie dostępności narzędzia.  
 
Pytanie 61. Dotyczy Załącznika nr 5 do Załącznika nr 2a do SIWZ:  
Czy Zamawiający może jednoznacznie doprecyzować minimalną i maksymalną ilość filmów 
instruktażowych? Niewyjaśnienie tej kwestii uniemożliwia Wykonawcy dokładne oszacowanie 
pracochłonności realizacji przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający może, doprecyzować czas w którym 
oczekiwane jest od Wykonawcy przeprowadzenie filmów instruktażowych (w tej chwili są jedynie miejsca 
"[...]" które należy uznać za nieprecyzyjne). 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje ok. 20 godzin filmów instruktażowych  
 
Pytanie 62. Dotyczy Załącznika nr 8 do Załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 9 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający może jednoznacznie doprecyzować opis sposobu organizacji warsztatów z metodyki 
stosowania COSMIC (do zrealizowania przez Wykonawcę w okresie przygotowawczym)? Brak precyzyjnych 
założeń Zamawiającego, uniemożliwia Wykonawcy dokładne oszacowanie pracochłonności. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.  
 
Pytanie 63. Dotyczy Załącznika nr 12 do Załącznika nr 2a do SIWZ 
Czy Zamawiający w związku z prowadzonymi innych postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę infrastruktury informatycznej (inny zakres niż ten wymieniony w Załączniku nr 12 do Załącznika 
nr 2a do SIWZ), zamierza zmieniać/rozszerzać zakres przekazanej infrastruktury techniczno-systemowej 
(ITS) do Wykonawcy celem świadczenia Usług Gwarancyjnych? Jak Zamawiający widzi procedurę takiego 
przekazywania? 
Odpowiedź: 
W zależności od bieżących potrzeb, zgodnie z zapisami pkt 3.8 wzoru umowy Część I. 
 
Pytanie 64. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
W jaki konkretny sposób Zamawiający zamierza wykorzystać obie metodyki - Prince2 dla zarządzania 
projektami oraz Scrum dla wytwarzania produktów? Czy Zamawiający zamierza wykorzystać, któryś  
z funkcjonujących frameworków, jeśli tak to który? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie, a w przypadku braku uregulowania jakiś szczegółowych zasad, 
Zamawiający w zakresie zarządzania projektami zamierza wykorzystywać metodykę Prince 2 zaś w zakresie 
wytwarzania produktów metodykę Scrum zgodnie z aktualną potrzebą jaka wystąpi. Zamawiający nie 
wskazuje żadnego z funkcjonujących frameworków do wykorzystania.  
 
Pytanie 65. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający może określić, które elementy poszczególnych metodyk (zarządcze, specjalistyczne) - 
Prince2/Scrum zamierza aktywnie wykorzystywać podczas realizacji przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: 
Tak jak w odpowiedzi na pytanie 64. 
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Pytanie 66. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający zgodnie z podstawowymi zasadami stosowania Scrum planuje wykorzystanie Backlog 
Produktu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający planuje wykorzystanie Backlog Produktu. 
 
Pytanie 67. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający zgodnie z podstawowymi zasadami stosowania Scrum planuje wykorzystanie Backlog 
Sprintu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający planuje wykorzystanie Backlog Sprintu. 
 
Pytanie 68. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający zamierza we współpracy z Wykonawcą w trakcie okresu przygotowawczego wytworzyć 
Backlog Produktu oraz harmonogram/plan wydań oprogramowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wytworzenia Backlog Produktu na etapie realizacji Dyspozycji. 
Harmonogram/plan wydań może wynikać z uzgodnionych Dyspozycji pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym. 
 
Pytanie 69. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ:  
Czy Zamawiający planuje wytworzenie i współdzielenie z Wykonawcą cz. 1 i Wykonawcą  
cz.2 centralnego Backlogu Produktu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 70. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie systemu wsparcia zarządzania projektem? Jeśli tak,  
to jakie to będzie narzędzie? Czy ma to być narzędzie udostępnione przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje wykorzystanie systemu wsparcia zarządzania projektem. Narzędzie jakie zamierza 
używać do tego celu Zamawiający to Jira i Sharepoint. Zamawiający udostępni to narzędzie.  
 
Pytanie 71. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 3 Zastępców Kierownika? (jest pewna nieścisłość - w 
wymaganiach podmiotowych jest mowa o jednym Zastępcy Kierownika Wykonawcy, natomiast w treści 
załącznika jest mowa o minimum 3 Zastępcach Kierownika Projektu Wykonawcy – „przynajmniej 3  
po każdej ze Stron”). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 3 Zastępców Kierownika. Faktyczna liczba zastępców 
będzie wynikała z Dyspozycji.  
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Pytanie 72. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający poza Kierownikiem Projektu Zamawiającego, minimum 3 Zastępcami Kierownika Projektu 
Zamawiającego, Product Ownerem, członkami Komitetu Sterującego, planuje powołać taką rolę jak Główny 
Architekt Zamawiającego czy Główny Analityk Zamawiającego? Jeśli tak, to prosimy o podanie wszystkich 
zakładanych ról i ich odpowiedzialności, w celu lepszej całościowej oceny sposobu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Jeśli nie, to prosimy o odpowiedź, która z ról w strukturze organizacyjnej Zamawiającego 
będzie odpowiedzialna za ustalenia i odbiory w zakresie architektury oprogramowania oraz analizy 
biznesowej i technicznej tworzoną przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający opisał w Załączniku nr 17 do Umowy role jakie są niezbędne do powołania oraz ich 
odpowiedzialność. 
 
Pytanie 73. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
W jaki sposób Zamawiający zamierza podejmować decyzję na Komitecie Sterującym, jeśli nie będzie 
jednomyślności? Czy decyzję będzie podejmować Przewodniczący Komitetu Sterującego? Co w przypadku, 
gdy na posiedzeniu Komitetu Sterującego nie będzie obecny Przewodniczący Komitetu Sterującego? 
Odpowiedź: 
Dla Części I- Zamawiający opisał zasady podejmowania decyzji w załączniku nr 17 do Załącznika nr 2a oraz 
w pkt 18.5 wzoru umowy, dla Części II w Załączniku nr 7 do Załącznika nr 2b do SIWZ oraz w pkt 16.5 wzoru 
umowy.  
 
Pytanie 74. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Co należy rozumieć pod pojęciem „niezależnych prac analitycznych”? Proponowana przez Zamawiającego 
metoda pracy Scrum, co do zasady powinna zakładać ścisłą i łączną współpracę między Zamawiającym 
(Product Owner) a Wykonawcą (Scrum Master, Zespół Deweloperski). 
Odpowiedź: 
Zamawiający i Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z jej zapisami, jedynie w przypadku braku 
uregulowania w niej jakiegoś elementu Zamawiający zakłada stosowanie ogólnych zasad metodyki Scrum. 
 
Pytanie 75. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Co Zamawiający rozumie dokładnie jako "akceptowanie zakresu współdziałania Zamawiającego  
z Wykonawcą" w zakresie obowiązków Product Ownera? Czy Zamawiający może precyzyjniej ustalić zakres 
roli Product Ownera w tym zakresie? Jaka jest w tym zakresie relacja odpowiedzialności Product Ownera do 
Kierownika Projektu Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Pod pojęciem „akceptowanie zakresu współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą” Zamawiający rozumie 
w szczególności akceptowanie zakresu sprintu przez Product Ownera. Product Owner podlega 
Kierownikowi Projektu Zamawiającego.  
 
Pytanie 76. Dotyczy Załącznika nr 17 do Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 7 do Załącznika nr 2b do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający może zmienić zapis w projekcie umowy w zakresie testów oprogramowania  
z "dowolnych, wybranych przez siebie metod, w tym według dowolnych metody" na konkretne wskazanie 
metod, korelujące z wymaganiami na specjalistów od testów, jakie Zamawiający postawił na personel 
Wykonawcy w SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 77. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 10 ust 10.2 i 10.3 Umowy: 
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną 
jakiegokolwiek utworu dostarczonego przez Wykonawcę lub innego rezultatu prac Wykonawcy, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie 
niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty z tym związane. W szczególności, w 
przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, 
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 
wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty lub odszkodowania 
związane z obroną przed roszczeniami, w tym koszty sądowe, koszty obsługi prawnej, w tym zastępstwa 
procesowego poniesione przez Zamawiającego lub inny podmiot uprawniony, lub wszelkie koszty związane 
z prowadzeniem postępowania ugodowego, w tym koszty ugody. 
W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy, ukształtowana 
zgodnie z postanowieniami powyższymi, rozciąga się także na wszelkie wady prawne dotyczące Środowisk. 
Czy Zamawiający mógłby dokonać następującej zmiany pierwszego zdania wyżej wskazanego 
postanowienia na następującą: 
„W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną 
jakiegokolwiek utworu dostarczonego przez Wykonawcę lub innego rezultatu prac Wykonawcy, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, nie później niż 3 dni po ich 
otrzymaniu, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty 
z tym związane.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 78. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 20.5 w zw. z pkt 20.9 Umowy: 
Zgodnie z brzmieniem obu powołanych powyżej punktów, katalog przyczyn uprawniających Zamawiającego 
do wypowiedzenia Umowy (ppkt 20.5.1 – 20.5.10) jest jednocześnie katalogiem przyczyn uprawniających 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy (20.5.1-20.5.9). Umowa ma charakter mieszany, w części jest 
wykonaniem dzieła, w części zaś świadczeniem usług. Czy Zamawiający mógłby dokonać rozdziału 
przesłanek uprawniających do wypowiedzenia umowy do tej części umowy, której przedmiotem jest 
świadczenie usług, od przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy w jej części będącej dziełem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w Załączniku nr 2a do SIWZ. 
 
Pytanie 79. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 20.8 Umowy: 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) w całości albo  
w części, z dowolnej przyczyny, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie złoży oświadczenia o odstąpieniu, o 
którym mowa w niniejszym punkcie, wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 
Czy Zamawiający mógłby ograniczyć umowne prawo odstąpienia do odstąpienia od niewykonanej części 
Umowy? 
Odpowiedź: 
Skutki odstąpienia uregulowane zostały w pkt. 20.16 i dalszych Załącznika nr 2a do SIWZ. 
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Pytanie 80. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 20.9 Umowy: 
Zamawiającemu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia), w całości albo w 
części, w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w pkt 20.5.1-20.5.9 powyżej. 
Czy Zamawiający mógłby ograniczyć umowne prawo odstąpienia do odstąpienia od niewykonanej części 
Umowy?  
Dodatkowo, skutek w postaci uprawnienia do odstąpienia od Umowy w zakresie przyczyn wskazanych  
w ppkt 20.5.5-20.5.9, tj.: 

• spadku dostępności Środowiska Produkcyjnego poniżej 80 % - obliczanych zgodnie z 
Załącznikiem nr 4d  

• naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących Podwykonawców – zgodnie z pkt. 9.34; 
• naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności; 
• naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych osobowych; 
• wystąpienia wad, w szczególności wad prawnych, w przekazanych Zamawiającemu utworach 

lub w związku z przygotowanymi i dostarczonymi przez niego środowiskami; 
wydaje się być skutkiem zbyt daleko idącym w stosunku do powołanych przyczyn. Czy Zamawiający mógłby 
wyłączyć uprawnienie do odstąpienia we wskazanych okolicznościach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 81. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 20.10 Umowy: 
Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczeń o odstąpieniu na podstawie Umowy (umowne 
prawo odstąpienia) w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od Umowy, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od upływu terminu określonego 
w punkcie 20.1, z zastrzeżeniem pkt. 20.7. 
W ocenie Wykonawcy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest długi. Czy 
Zamawiający mógłby wprowadzić zmianę postanowienia, skracając termin na złożenie stosownego 
oświadczenia do miesiąca? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 82. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 20 Ust 20.11- 20.12 Umowy: 
Wykonawca zrzeka się uprawnienia do wypowiedzenia Umowy z powodów innych niż ważne – w zakresie 
całości Umowy lub poszczególnych Usług. 
Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości z ważnych powodów (z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia wskazanych poniżej), za które Strony uznają wyłącznie naruszenie przez 
Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności – z zachowaniem dwumiesięcznego terminu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
Uznanie przez Zamawiającego za ważny powód uprawniający Wykonawcę do wypowiedzenia Umowy 
wyłącznie naruszenia postanowień dot. zachowania poufności, uszczuplają w sposób niedopuszczalny 
ustawowe uprawnienie każdej ze stron do wypowiedzenia umowy zlecenia z  „ważnych powodów”. Czy 
Zamawiający mógłby przyjąć następujące brzmienie pkt 20 ust 20.12 Umowy: 
„Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości z ważnych powodów (z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia wskazanych poniżej), z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2a do SIWZ. 
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Pytanie 83. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 22 ust 22.4 Umowy: 
Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego 
zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych 
kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. 
W ocenie Wykonawcy, mając na uwadze bardzo wysoki poziom kar, wprowadzenie możliwości ich 
naliczania z więcej niż jednego powodu za jedno zdarzenie, nie ma uzasadnienia prawnego i prowadzi do 
wyraźnego uprzywilejowania Zamawiającego w sposób mogący prowadzić do wzbogacenia. Czy 
Zamawiający mógłby wykreślić postanowienia ust. 22.4 w całości? 
Czy Zamawiający mógłby również rozważyć wprowadzenie górnego pułapu kar umownych naliczanych na 
podstawie Umowy? 
Odpowiedź: 
Limit kar umownych został uwzględniony i wskazany w pkt. 22.4 Załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający nie 
wprowadza zmian w Załączniku nr 2a do SIWZ.  
Pytanie 84. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 22 ust 22.1 ppkt 22.1.21 Umowy: 
W ocenie Wykonawcy wprowadzenie kary umownej (naliczanej dziennie) za brak dostarczenia opłaconej 
polisy, w wysokości 50 000 zł za każdy rozpoczęty dzień braku dostarczenia opłaconej polisy, jest 
pozbawione skutku motywującego Wykonawcę, a nosi cechy kary rażąco wygórowanej.  
Czy Zamawiający mógłby radykalnie zmniejszyć wysokość kary za wskazane przewinienie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 85. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 22 ust 22.1 ppkt 22.1.23 do ppkt 22.1.32 Umowy: 
Kwoty kar wskazanych przez Zamawiającego za naruszenie wskazanych w tych podpunktach postanowień 
są w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowane, tym bardziej, że proponowane wysokości kar naliczane są za 
każdy przypadek naruszenia. 
Czy Zamawiający mógłby zmniejszyć proponowane wysokości kar o ¾ obecnie wskazanej wartości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 86. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 22 ust 22.3 Umowy: 
Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
Czy Zamawiający przewiduje określenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Stron? 
Czy Zamawiający mógłby rozważyć wyłączenie z zakresu odpowiedzialności, odpowiedzialności z tytułu 
utraconych korzyści i szkód pośrednich? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 87. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 22 ust 22.7 Umowy: 
Osiągnięcie określonego poziomu jakości Usług, zgodnie z Załącznikiem nr 11, będzie miało wpływ na 
wysokość kar umownych wskazanych w pkt. 22.1.11-22.1.20 w następujący sposób:  

 uznaje się, że wysokość kar wskazanych wyżej jest adekwatna do poziomu jakości Usług 
oznaczonego jako „Zadowalający”; 
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 w przypadku osiągnięcia innych poziomów jakości Usług niż „Zadowalający” kary umowne 
wskazane w pkt. 22.1 naliczane będą za dany okres rozliczeniowy w wysokości: 

 dwukrotnej wartości poszczególnych kar w przypadku poziomu „Obniżonego”; 

 trzykrotnej wartości poszczególnych kar w przypadku poziomu „Niezadawalającego”; 

 czterokrotnej wartości poszczególnych kar w przypadku poziomu „Nieakceptowalnego” 
W ocenie Wykonawcy kary umowne zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego na bardzo wysokim 
pułapie. Wobec powyższego, stosowanie mnożników do ich (i tak już wysokiej) wartości nie znajduje 
uzasadnienia faktycznego i prawnego. Czy wobec powyższego Zamawiający mógłby wykreślić 
postanowienia pkt 22 ust 22.7 w całości?    
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2a do SIWZ. 
 
Pytanie 88. Dotyczy Wzór umowy dla cz.1 - Załącznik 2a do SIWZ: 
Pkt 22 ust 22.8 Umowy: 
Strony nie wyłączają stosowania rękojmi za wady 
Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem umowy jest również świadczenie usług gwarancyjnych, co 
zabezpiecza interes Zamawiającego. Czy wobec powyższego Zamawiający mógłby wyłączyć 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2a do SIWZ. 
 
Pytanie 89. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 8.2 Umowy: 
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną 
jakiegokolwiek utworu dostarczonego przez Wykonawcę lub innego rezultatu prac Wykonawcy, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie 
niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty z tym związane. W szczególności, w 
przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, 
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 
wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego  oraz pokryje wszelkie koszty lub odszkodowania 
związane z obroną przed roszczeniami, w tym koszty sądowe, koszty obsługi prawnej, w tym zastępstwa 
procesowego poniesione przez Zamawiającego lub inny podmiot uprawniony, lub wszelkie koszty związane 
z prowadzeniem postępowania ugodowego, w tym koszty ugody. 
Czy Zamawiający mógłby dokonać następującej zmiany pierwszego zdania wyżej wskazanego 
postanowienia na następującą: 
„W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną 
jakiegokolwiek utworu dostarczonego przez Wykonawcę lub innego rezultatu prac Wykonawcy, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, nie później niż 3 dni po ich 
otrzymaniu, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty 
z tym związane.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 90. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 18.5 Umowy w zw. z pkt 18.9 Umowy: 
Zgodnie z brzmieniem obu powołanych powyżej punktów, katalog przyczyn uprawniających Zamawiającego 
do wypowiedzenia Umowy (ppkt 18.5.1 – 18.5.7) jest jednocześnie katalogiem przyczyn uprawniających 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy (18.5.1-18.5.7). Umowa ma charakter mieszany, w części jest 
wykonaniem dzieła, w części zaś świadczeniem usług. Czy Zamawiający mógłby dokonać rozdziału 
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przesłanek uprawniających do wypowiedzenia umowy do tej części umowy, której przedmiotem jest 
świadczenie usług, od przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy w jej części będącej dziełem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 91. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 18.9 Umowy: 
Zamawiającemu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia), w całości albo w 
części, w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w pkt 18.5.1 - 18.5.7 powyżej. 
Czy Zamawiający mógłby ograniczyć umowne prawo odstąpienia do odstąpienia od niewykonanej części 
Umowy?  
Dodatkowo, skutek w postaci uprawnienia do odstąpienia od Umowy w zakresie przyczyn wskazanych w 
ppkt 18.5.3-18.5.7, tj.: 

 niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków przypisanych mu w Okresie Przygotowawczym; 

 naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących Podwykonawców – zgodnie z pkt 7.34; 

 naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności; 

 naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych osobowych; 

 wystąpienia wad, w szczególności wad prawnych, w przekazanych Zamawiającemu utworach lub w 
związku z przygotowanymi i dostarczonymi przez niego środowiskami; 

wydaje się być skutkiem zbyt daleko idącym w stosunku do powołanych przyczyn. Czy Zamawiający 
mógłby wyłączyć uprawnienie do odstąpienia we wskazanych okolicznościach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 92. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 18.12 Umowy: 
Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości z ważnych powodów (z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia wskazanych poniżej), za które Strony uznają wyłącznie naruszenie przez 
Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności – z zachowaniem dwumiesięcznego terminu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
Uznanie przez Zamawiającego za ważny powód uprawniający Wykonawcę do wypowiedzenia Umowy 
wyłącznie naruszenia postanowień dot. zachowania poufności, uszczuplają w sposób niedopuszczalny 
ustawowe uprawnienie każdej ze stron do wypowiedzenia umowy zlecenia z  „ważnych powodów”. Czy 
Zamawiający mógłby przyjąć następujące brzmienie pkt 18 ust 18.12 Umowy: 
„Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości z ważnych powodów (z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia wskazanych poniżej), z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 93. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 18.14 Umowy: 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia) w przypadku 
zajścia okoliczności, o których mowa w pkt 18.12 powyżej – w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy, jednak nie później niż w terminie 60 
dni liczonych od upływu terminu określonego w punkcie 18.1. 
W ocenie Wykonawcy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest długi. Czy 
Zamawiający mógłby wprowadzić zmianę postanowienia, skracając termin na złożenie stosownego 
oświadczenia do miesiąca? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 94. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 19 ust 19.3 Umowy: 
Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
Czy Zamawiający przewiduje określenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Stron? 
Czy Zamawiający mógłby rozważyć wyłączenie z zakresu odpowiedzialności, odpowiedzialności z tytułu 
utraconych korzyści i szkód pośrednich? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 95. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 19.ust 19.4 Umowy: 
Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego 
zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych 
kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. 
W ocenie Wykonawcy, mając na uwadze bardzo wysoki poziom kar, wprowadzenie możliwości ich 
naliczania z więcej niż jednego powodu za jedno zdarzenie, nie ma uzasadnienia prawnego i prowadzi do 
wyraźnego uprzywilejowania Zamawiającego w sposób mogący prowadzić do wzbogacenia. Czy 
Zamawiający mógłby wykreślić postanowienia ust. 19.4 w całości? 
Czy Zamawiający mógłby również rozważyć wprowadzenie górnego pułapu kar umownych naliczanych na 
podstawie Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazał w pkt. 19.4 wzoru umowy limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar 
umownych. 
 
Pytanie 96. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 19 ust 19.7 Umowy: 
Strony nie wyłączają stosowania rękojmi za wady. 
Czy Zamawiający mógłby wyłączyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 97. Dotyczy Wzór umowy dla cz.2 - Załącznik 2b do SIWZ: 
Pkt 19 ust 19.1 ppkt 19.1.9 – 19.1.22 Umowy: 
W ocenie Wykonawcy kary umowne zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego na bardzo wysokim 
pułapie, nieadekwatnym do stopnia przewinienia Wykonawcy.  
Czy Zamawiający mógłby radykalnie, o ¾ wartości, zmniejszyć wysokość kar we wskazanych przypadkach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 98. Prosimy o informację jak Zamawiający widzi rozstrzyganie kwestii spornych jeśli Sygnatariusze 
obu stron nie dojdą do porozumienia ? 
Odpowiedź: 
Bez względu na ilość poziomów eskalacji zawsze może się okazać, że ostateczny nie dokona rozstrzygnięcia, 
nie dojdzie do porozumienia. W takich okolicznościach podjęte zostaną kroki stosowne do okoliczności 
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danej sprawy/problemu/przedmiotu uzgodnienia, w szczególności sprawa może zostać poddana 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego 
 
Pytanie 99. W przypadku nie uzyskania dofinansowania środków z POPC czy Zamawiający planuje przekazać 
tę informację Wykonawcy, w takim trybie / terminie aby uniknąć ponoszenia kosztów pracy przez 
Wykonawcę, za które Zamawiający nie będzie w stanie zapłacić?  
Odpowiedź: 
Zamawiający o wyżej wymienionych okolicznościach poinformuje Wykonawcę niezwłocznie.  
 
Pytanie 100. W przypadku realizacji części 1 i części 2 przez dwóch różnych wykonawców, w jaki sposób 
będą rozstrzygane kwestie sporne między wykonawcami? 
Odpowiedź: 
Wszystkie spory wynikające z poszczególnych umów będą rozstrzygane wyłącznie przez strony danej 
umowy. 
 
Pytanie 101. Przyjmując że Wykonawca zatrudnia do projektu kierownika i zastępców, czy tym samym 
Wykonawca, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za wyniki pracy, ma swobodę w zarządzaniu zasobami 
ludzkim do realizacji planując ich zaangażowanie? 
Odpowiedź: 
Wykonawca ma swobodę w zarządzaniu pracą swojego Personelu w zakresie, w jakim nie zostało to 
ograniczone umową albo nie wynika to wprost z charakteru danej Usługi lub Dyspozycji.  
 
Pytanie 102. W jaki sposób Zamawiający planuje zagwarantować dostępność do własnych systemów, aby 
nie powodować przestojów w pracach Wykonawcy (za które Wykonawca jest zagrożony karą umowną)?  
Odpowiedź: 
Zagrożenie naliczeniem kar umownych jest wynikiem wyłącznie okoliczności powstałych z winy 
Wykonawcy. Oznacza to, że ewentualne braki dostępności systemu powstałe z winy Zamawiającego nie 
powodują powstania odpowiedzialności Wykonawcy.  
 
Pytanie 103. Na jakiej podstawie ma się odbywać przejęcie infrastruktury i systemów mających działać w 
projekcie (walidacja stanu faktycznego, poprawności konfiguracji, działania systemów, przejęcie i walidacja 
e-Recepty)?  
Odpowiedź: 
Na zasadach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy Części I oraz w Załączniku nr 12a do Umowy Części I. 
 
Pytanie 104. W przypadku gdy w trakcie „wizji lokalnej” powstaną pytania ze strony Wykonawcy dotyczące 
istotnych kwestii projektu, mogących wpłynąć przykładowo na wycenę pracochłonności lub zaoferowanie 
innych warunków SLA, a Zamawiający nie będzie w stanie odpowiedzieć na nie, czy przewidywany jest czas 
wydłużenia okresu składania ofert, o czas jaki Zamawiający będzie potrzebował na przygotowanie i 
udzielenie odpowiedzi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie rozstrzygał tą kwestię jak otrzyma szczegółową informację opisującą dokładnie „istotne 
kwestie”, analizę ich wpływu, szczegółową wycenę pracochłonności z uwzględnieniem tego wpływu. 
 
Pytanie 105. 4.9- Czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu w sposób następujący: 
,,W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że niezależnie od udziału Product Ownera w 
planowaniu prac objętych Dyspozycją Rezultatu zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Wykonawca 
przyjmuje odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatu stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji, chyba że 
nieosiągnięcie tego rezultatu wynika z winy Product Ownera’’. 
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Wykonawca nie może być odpowiedzialny wyłącznie odpowiedzialny za osiągnięcie danego rezultatu (np. 
osiągnięcie danego rezultatu może okazać się niemożliwe z uwagi na brak współdziałania przez 
Zamawiającego). Wykonawca powinien odpowiadać za to, na co ma realny wpływ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 106. Zgodnie z punktem 4.49.2 - Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji Oprogramowania, w 
tym przeprowadzenia testów Oprogramowania także przy udziale osób trzecich (w szczególności 
specjalistów, ekspertów lub biegłych). Czy w takiej sytuacji Zamawiający potwierdza, że ww. podmioty nie 
będą konkurencyjne w stosunku do Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający na tym etapie nie może odpowiedzieć na to pytanie z uwagi, iż nie wie kto będzie wykonawcą 
Umowy ani czy i jaki podmiot będzie realizował testy Oprogramowania. 
Pytanie 107. Zgodnie z punktem 4.50 – Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w 
wysokości 100 000 zł w przypadku realizacji danego scenariusza testowego i otrzymaniu wyniku 
odmiennego od zadeklarowanego przez Wykonawcę. 
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w tym punkcie terminu naprawczego (jeszcze przed 
naliczeniem kary umownej), np. 3 dni roboczych w czasie, których Wykonawca będzie mógł dostosować 
wynik do zadeklarowanego? 
Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie tej kary do 10.000 zł ? 
Jedocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy nawet jeżeli wynik testów będzie bliski do zadeklarowanego, to czy 
w takiej sytuacji Zmawiający również naliczy karę umowną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje realizację scenariuszy testowych zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wysokości kary. 
 
Pytanie 108. Zgodnie z punktem 4.51 - ,,Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia wszystkich Wad 
Oprogramowania w terminie wyznaczonym przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub Product Ownera, 
nie krótszym jednak niż 3 dni.’’ 
Nie ulega wątpliwości, że termin ten jest bardzo krótki (są to 3 dni kalendarzowe). Czy Zamawiający zgadza 
się na jego zmianę na 3 dni robocze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 2017-07-27 dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 109. 5.2 – Zgodnie z definicją – Autoryzacja polega na weryfikacji oprogramowania i 
dokumentacji stworzonych przez osobę trzecią lub przez Zamawiającego. Tymczasem w ust. 5.2 jest mowa 
o tym, że Autoryzacja będzie mogła być dokonana w stosunku do Oprogramowania. Prosimy zatem o 
wyjaśnienie między tym ustępem, a definicją określoną w Umowie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany definicji Autoryzacji, określonej we wzorze umowy dla Części I i II. 
 
Pytanie 110.  
5.12.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu (ustalonego dla Wykonawcy na sporządzenie 
szczegółowego uzasadnienia) do co najmniej 3 dni roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 111. 
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7.4 – Na podstawie tego punktu ocena zgodności Usług stanowiących przedmiot mowy oraz ich rezultaty 
będą zgodnie z prawem na dzień dokonywania Odbioru.  Należy zauważyć, że zgodnie z dobrymi praktykami 
na rynku IT – nie jest rekomendowane żądanie od Wykonawcy zapewnienia o zgodności z przepisami prawa 
obowiązującymi dopiero na moment odbioru, gdyż nie sposób wówczas m.in. właściwie skalkulować oferty, 
zwłaszcza przy projektach trwających dłuższy czas, gdy ryzyko zmian w przepisach prawa jest istotnym 
czynnikiem. 
Tym samym, czy Zamawiający zgadza się wprowadzić zmianę ww. ustępie, ostatnie zdanie w sposób 
następujący: ,,Ocena powyższej zgodności będzie dokonywana na dzień składania ofert w postępowaniu’’. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
Zamawiającemu Oprogramowania zgodnego ze stanem prawnym tak, aby po wdrożeniu mogło prawidłowo 
realizować swoje funkcje w sposób wymagany przez prawo, chyba że Zamawiający wyraźnie wskazał 
inaczej.  

 
Pytanie 112.  
7.6 – Na podstawie tego punktu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w sposób spełniający 
wymogi interoperacyjności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113, z późn. zm.), zgodnie 
ze stanem prawnym na dzień Odbioru danej Usługi. 
Należy zauważyć, że zgodnie dobrymi praktykami na rynku IT - nie jest rekomendowane żądanie od 
Wykonawcy zapewnienia o zgodności z przepisami prawa obowiązującymi dopiero na moment odbioru, 
gdyż nie sposób wówczas m.in. właściwie skalkulować oferty, zwłaszcza przy projektach trwających dłuższy 
czas, gdy ryzyko zmian w przepisach prawa jest istotnym czynnikiem. Tym samym, czy Zamawiający zgadza 
się wprowadzić zmianę ww. ustępie, ostanie zdanie w sposób następujący: ,,Ocena powyższej zgodności 
będzie dokonywana na dzień składania ofert w postępowaniu’’. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 111. 
 
Pytanie 113. 
7.7 – Czy Zamawiając zgadza się na zmianę tego ustępu w sposób następujący: 
,,Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową (polisa OC działalności) związaną z 
przedmiotem Umowy. Z chwilą zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę 
OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz zobowiązanie Wykonawcy, że przedłuży okres 
ubezpieczenia w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy ulegnie wydłużeniu. Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania opłaconej polisy OC przez cały okres obowiązywania Umowy i 
przedkładania Zamawiającemu opłaconej polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem na kolejne 
okresy najpóźniej w dniu, w którym upływa wcześniejszy okres ubezpieczenia.’’ 
Wyjaśnienia wymaga, że Wykonawcom będzie trudno uzyskać ochronę ubezpieczeniową na warunkach 
wskazanych w tym ustępie (będzie ona niezwykle kosztowna). Tym samym Wykonawca zwraca się z prośbą 
o zmianę tego ustępu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. 
 
Pytanie 114. 9.2 – Ustęp ten stanowi, że: ,,Personel Wykonawcy o którym mowa w Załączniku 13 jest 
oddelegowany jedynie do realizacji Tworzenia Oprogramowania, Szkoleń oraz świadczenia Usług 
Dodatkowych’’. Prosimy o wyjaśnienie, czy to oznacza, że Personel Wykonawcy nie może zajmować się, w 
czasie niewykonywania Umowy, świadczeniem innych usług? 
Odpowiedź: 
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Personel Wykonawcy może zajmować się, w czasie niewykonywania Umowy, świadczeniem innych usług o 
ile nie ma to wpływu na realizację umowy. 
Pytanie 115. 9.8 – Czy Zamawiający, mając na uwadze warunki panujące na rynku IT, zgadza się na 
wydłużenie terminu z 7 dni roboczych na 14 dni roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 116. 9.15 – Czy Zamawiający dopuści też możliwość, aby Kierownik Projektu oraz jego zastępcy byli 
zatrudnieni u Wykonawcy również w oparciu o umowę cywilnoprawną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia Kierownika Projektu oraz jego zastępców u Wykonawcy na podstawie 
umowy o pracę. 
 
Pytanie 117. 10.5- Czy Zamawiający w celu uniknięcia wątpliwości (że dotyczy to utworów stworzonych 
przez Wykonawcę), zgadza się na zmianę tego ustępu w sposób następujący: 
,,W ramach wynagrodzenia opisanego w Rozdziale 16 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów stworzonych przez niego w ramach Umowy (z 
zastrzeżeniem pkt 10.12), w tym danych i skryptów testowych o których mowa w Załączniku nr 2:’’ 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 118. 10.9 i 10.10– W związku z tym, że Zamawiający oraz podmioty trzecie są uprawnione do 
korzystania z utworów stworzonych w ramach tej Umowy jeszcze przed nabyciem autorskich praw 
majątkowych, czy Zamawiający zgadza się dodać następujące zdanie: ,,W celu uniknięcia wątpliwości 
Zamawiający, ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w Utworach powstałe na skutek 
wprowadzonych przez Zamawiającego zmian od daty ich dostarczenia’’. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 119. 14.1 – Czy Zamawiający potwierdza, że audyt, o którym mowa w tym ustępie, nie będzie 
przeprowadzany przez podmiot konkurencyjny w stosunku do Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający na tym etapie nie może odpowiedzieć na to pytanie z uwagi, iż nie wie kto będzie wykonawcą 
Umowy ani czy i jaki podmiot będzie realizował audyt. 
 
Pytanie 120. 14.3  - Na podstawie tego ustępu Zamawiający jest uprawniony do żądania wszystkich 
dokumentów, które są w jakikolwiek sposób powiązane w wykonaniem przedmiotu Umowy (np. umów 
pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, dane osobowe, dane wrażliwe). Nie ulega wątpliwości, że 
pojęcia użyte w tym ustępie są nieprecyzyjne. 
Tym samym czy Wykonawca zgadza się na zmianę tego ustępu w sposób następujący:  
,,Wykonawca nie może odmówić wstępu do pomieszczeń, w których jest realizowana Umowa, 
udostępnienia żądanych informacji, dokumentów lub produktów związanych z realizacją Umowy, mających 
wyłącznie bezpośredni wpływ na dochowanie terminów oraz zachowanie jakości, nawet jeśli objęte są 
tajemnicą przedsiębiorstwa.’’ 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 121. 17.11 – Na podstawie tego ustępu Wykonawca nie może odmówić zawarcia przyszłej umowy 
o przetwarzanie danych osobowych. Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający może np. wprowadzić wysoką 
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karę umowną lub uregulować w taki sposób zobowiązania, że Wykonawca nie będzie mógł ich spełnić. Tym 
samym, czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu poprzez dodanie następującego zdania:  
,,Zamawiający deklaruje, że ewentualna przyszła zmiana umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych będzie dotyczyła wyłącznie tych postanowień, które stały się sprzeczne z obowiązującym 
prawem.’’ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dodając do pkt 17.11 zdanie: 
Zamawiający deklaruje, że ewentualna przyszła zmiana umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych będzie dotyczyła w szczególności tych postanowień, które stały się sprzeczne z obowiązującym 
prawem. 
 
Pytanie 122. 20.4 – Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie tego zapisu? Podkreślenia wymaga, że zapis 
ten jest bardzo niekorzystny dla Wykonawców. Wykonawca, który wygra przetarg poczyni nakłady 
finansowe, zaś wypowiedzenie Umowy w całości lub w części spowoduje, że poniesie on ogromną stratę 
finansową. Podkreślenia wymaga również fakt, że Wykonawca nie ma żadnych realnych środków, aby 
przeciwdziałać wypowiedzeniu Umowy w części lub w całości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. W przywołanym pkt. 20.4. zagwarantowany został termin 12 
miesięcy, po którym Zamawiający może wypowiedzieć umowę co stanowi wystarczające zabezpieczenie 
interesów Wykonawcy. 
 
Pytanie 123. 20.5 – Czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu poprzez dodanie terminu 
naprawczego – 5 dni roboczych, po których Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć Umowę z winy 
Wykonawcy? 
Nadto w ustępie tym zawarto katalog otwarty. Prosimy o wskazanie jakie inne jeszcze przesłanki 
Zamawiający przewiduje? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Zidentyfikowane przez Zamawiającego przesłanki zostały 
wyszczególnione w pkt 20.5.1- 20.5.10. 
 
Pytanie 124. 20.6 – Czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu poprzez wprowadzenie terminu 
naprawczego – 5 dni roboczych, po których Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć Umowę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 125. 20.9 - Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie tego zapisu? Podkreślenia wymaga, że zapis 
ten jest bardzo niekorzystny dla Wykonawców. Wykonawca, który wygra przetarg poczyni nakłady 
finansowe, zaś odstąpienie od Umowy w całości lub w części spowoduje, że poniesie on ogromną stratę 
finansową. Podkreślenia wymaga również fakt, że Wykonawca nie ma żadnych realnych środków, aby 
przeciwdziałać odstąpieniu od Umowy w części lub w całości. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, 
prosimy o informacje czy odstąpienie odnosi skutek na przyszłość, czy też wstecz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 126. 20.10 – Czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego ustępu poprzez wprowadzenie terminu 
naprawczego – 5 dni roboczych, po których Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy? Jednocześnie, w 
celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o informacje czy odstąpienie odnosi skutek na przyszłość, czy też 
wstecz? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Odstąpienie niesie skutek zarówno na przyszłość jak i 
wstecz. 
 
Pytanie 127. 22.1- Czy Zamawiający zgadza się wprowadzić zmianę w tym ustępie poprzez użycia słowa 
,,zwłoka’’ zamiast ,,opóźnienie’’? Czy Zamawiający przed nałożeniem kar umownych wymienionych w tym 
ustępie zgadza się na wprowadzenie terminu naprawczego, np. 5 dni roboczych (po których bezskutecznym 
upływie Zamawiający będzie mógł nałożyć karę umowną)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 zmiany treści SIWZ dodając stosowne postanowienie w pkt. 22.2. 
 
Pytanie 128. 22.1.1– Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 10 % wynagrodzenia 
maksymalnego brutto?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 129. 22.1.2 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 10 % wynagrodzenia 
maksymalnego brutto za część przedmiotu Umowy, którego dotyczy wypowiedzenie lub odstąpienie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 130.  22.1.3 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 1 % wynagrodzenia 
maksymalnego brutto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował w dniu 2017-07-27 SIWZ w taki sposób, iż ustalił karę, o której mowa w punkcie 
22.1.3 na ”wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto”. 
 
Pytanie 131. 22.1.4 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 15 % wynagrodzenia 
przewidzianego z tytułu realizacji tej Dyspozycji?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 132. 22.1.5 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 500 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 133. 22.1.6 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 500 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 134. 22.1.7 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 2000 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 135. 22.1.8 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 500 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 136. 22.1.10 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 5 000 zł? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 137. 22.1.12 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 1500 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 138. 22.1.13 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 1500 zł? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 139. 22.1.14 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 10.000 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 140. 22.1.18 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 10.000 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 141.  22.1.22 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 20.000 zł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 142. 22.1.33 i 22.1.34 - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej do 50.000 zł 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 143. 22.4 – Czy Zamawiający zgadza się na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu kar umownych 
do 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 16.1 Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 144. 22.3 – Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy na 
zasadach ogólnych do 100 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto? Czy Zamawiający zgadza 
się na wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 145.Dotyczy umowy pkt 3.1.: 
Czy Zamawiający ma na myśli 60 dni kalendarzowych? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 146. Dotyczy umowy: W pkt. 8.4 Zamawiający stwierdza, że umożliwi Wykonawcy dostęp między 
innymi do Repozytorium. Czy Zamawiający ma na myśli repozytoria Kodu źródłowego, dokumentacji 
projektu i modeli analitycznych? Czy Zamawiający zapewni dostęp do Repozytoriów w czasie trwania całego 
projektu? 
Odpowiedź: 
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Pkt 8.4 odnosi się do repozytoriów kodu źródłowego, dokumentacji projektu i modeli analitycznych. 
Zamawiający zapewni dostęp do Repozytoriów w czasie trwania umowy  
 
Pytanie 147.Dotyczy Zał. 8, pkt.3 ppkt. 4: 
Jakie kody wytworzone na tym etapie realizacji Umowy Zamawiający ma na myśli? 
Odpowiedź: 
Chodzi o kody, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Na ich podstawie Wykonawca w Okresie 
Przygotowawczym przygotuje Repozytorium Kodu źródłowego oraz repozytorium modeli analitycznych. 
 
Pytanie 148.Dotyczy umowy: W pkt. 3.12: 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przejęcia Oprogramowania P1 i Oprogramowanie e-recepta w 
oparciu o warunki opisane w pkt. 10.11. Pkt. 10.11 dot. zagadnień związanych z licencją zwrotną, prosimy o 
wskazanie właściwego punktu w Umowie. 
Odpowiedź: 
Odwołanie jest prawidłowe. 
 
Pytanie 149. Dotyczy umowy pkt 6.16 i 6.18: 
Punkcie 6.16 umowy zdefiniowano sposób i terminy rozliczenia usług gwarancyjnych i zaznaczono, że 
Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag do Protokołu odbioru i Raportu Prac. Dalej w punkcie 6.18 
określono, że Wykonawca ma obowiązek podpisać wspomniane wyżej dokumenty po ewentualnych 
uwagach Zamawiającego bez możliwości odniesienia się do wspomnianych uwag. Prosimy o zmianę tego 
zapisu na zapis dający Wykonawcy możliwość zgłoszenia wyjaśnień do uwag Zamawiającego oraz negocjacji 
w przypadku rozbieżności, a w konsekwencji równe traktowanie stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 150. Dotyczy Zał. 1b WYM.OPZ.BEZ.15Redundancja systemu: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie wbudowanych mechanizmów wirtualizatora do zapewnienia 
wysokiej dostępności (dotyczy rozwiązań programowych instalowanych na środowisku zwirtualizowanym)? 
Jeśli Zamawiający ma inne wymagania w stosunku do systemów biznesowych niż do systemów 
infrastrukturalnych (np. narzędzia monitorowania) - prosimy o uszczegółowienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian architektonicznych systemu w trakcie realizacji Umowy.  
 
Pytanie 151. Dotyczy Zał. 1b WYM.OPZ.BEZ.16Dostępność i integralność: 
W przypadku systemów narzędziowych (np. system monitorowania) - jaki jest przewidywany limit 
użytkowników korzystających z systemu? Prosimy o podanie ilości jednoczesnych sesji oraz sumaryczną 
(przybliżoną) liczbę użytkowników systemu (w kontekście systemów narzędziowych). 
Odpowiedź: 
Wszelkie zidentyfikowane parametry niefunkcjonalne zawarte są w Załączniku 1 i 1b do Umowy. 
 
Pytanie 152. Dotyczy Zał. 4a 1. Cel usługi: 
Zamawiający pisze: "Administracja bazą konfiguracji […] leży po stronie Zamawiającego." Jakie narzędzie 
jest do tego celu obecnie wykorzystywane? 
Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy Zamawiający informacje o konfiguracji posiada w dokumentacji Systemu. 
 
Pytanie 153. Dotyczy Zał. 4a 2. Zakres UZKO, pkt 4: 
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Jaka jest dopuszczalna maksymalna ilość dni, po których informacje o zmianie konfiguracji muszą znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w bazie konfiguracji? 
Odpowiedź: 
Aby realizacja Usługi była realna w momencie dokonywania zmiany konfiguracji powinna być uaktualniana 
o informacje z tym związane z bazą konfiguracji. Zamawiający nie zakłada żadnej zwłoki w stosunku do 
wprowadzanych zmian. 
 
Pytanie 154. Dotyczy Zał. 4c 2. Zakres UAŚ: 
Zamawiający pisze: "Realizacja dostępu musi odbywać się z wykorzystaniem oprogramowania Cyber Ark". 
Czy poza środowiskiem produkcyjnym Cyber Ark ma swoim zakresem obejmować także inne środowiska? 
Jakie? 
Odpowiedź: 
Użycie tego narzędzia dotyczy wszystkich Środowisk Zamawiającego związanych z realizacją Projektu P1. 
Dodatkowo, na chwilę obecną Zamawiający jest w posiadaniu 15 licencji administracyjnych i 20 licencji 
nagrywania sesji. Zamawiający zapewni Wykonawcy na jego wniosek maksymalnie 30 licencji 
administracyjnych i 40 licencji nagrywania sesji. 
 
Pytanie 155. Dotyczy Zał. 4c 2. Zakres UAŚ: 
Zamawiający pisze: "Realizacja dostępu musi odbywać się z wykorzystaniem oprogramowania Cyber Ark". 
Jakie konta mają zostać objęte zarządzaniem/nadzorem przez Cyber Ark? Konta do systemów operacyjnych, 
baz danych, aplikacji? Prosimy o uszczegółowienie. 
Odpowiedź: 
Wszystkie konta, których używać będzie Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza dostępu Wykonawcy do 
jakiegokolwiek elementu Środowiska bez wykorzystania tego narzędzia. Dodatkowo, na chwilę obecną 
Zamawiający jest w posiadaniu 15 licencji administracyjnych i 20 licencji nagrywania sesji. Zamawiający 
zapewni Wykonawcy na jego wniosek maksymalnie 30 licencji administracyjnych i 40 licencji nagrywania 
sesji. 
 
Pytanie 156. Dotyczy: Zał. 4c 2. Zakres UAŚ: 
Zamawiający pisze: "Realizacja dostępu musi odbywać się z wykorzystaniem oprogramowania Cyber Ark". 
Ze względów licencyjnych: jaka jest maksymalna orientacyjna sumaryczna liczba użytkowników, którzy z 
systemu Cyber Ark będą korzystali? 
Odpowiedź: 
Ze strony Zamawiającego liczba użytkowników będzie wynosić ok. 10 osób. Dodatkowo, na chwilę obecną 
Zamawiający jest w posiadaniu 15 licencji administracyjnych i 20 licencji nagrywania sesji. Zamawiający 
zapewni Wykonawcy na jego wniosek maksymalnie 30 licencji administracyjnych i 40 licencji nagrywania 
sesji.  
 
Pytanie 157. Zał. 4c 2. Zakres UAŚ: 
Zamawiający pisze: "Realizacja dostępu musi odbywać się z wykorzystaniem oprogramowania Cyber Ark". 
Czy Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne licencje na oprogramowanie Cyber Ark i oprogramowanie 
wspierające niezbędne do działania tego systemu? 
Odpowiedź: 
Na chwilę obecną Zamawiający jest w posiadaniu 15 licencji administracyjnych i 20 licencji nagrywania sesji. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy na jego wniosek maksymalnie 30 licencji administracyjnych i 40 licencji 
nagrywania sesji. 
 
Pytanie 158. Dotyczy Zał. 4d 2. Zakres UMDW: 
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Jaka jest sumaryczna liczba obiektów, które należy objąć monitorowaniem? Prosimy o podanie szacowanej 
liczby: maszyn wirtualnych, urządzeń sieciowych, serwerów fizycznych i pozostałych? Prosimy o 
uwzględnienie także sprzętu, który ma zostać dostarczony w ramach niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: 
Wykaz Infrastruktury Projektu  znajduje się w Załączniku nr 12 do Umowy. 
 
Pytanie 159.Dotyczy  Zał. 8,  3. Zakres prac dla Wykonawcy […], pkt 7) 
Czy Zamawiający zakłada monitorowanie funkcji biznesowych w oparciu o konta techniczne? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zakłada takie rozwiązanie jako jedną z możliwości. 
 
Pytanie 160. Dotyczy Zał. 8, 3. Zakres prac dla Wykonawcy […], pkt 7) 
Zamawiający wymaga monitorowania dostępności systemów biznesowych wystawionych do sieci Internet. 
W celu przeprowadzenia takiej weryfikacji należy umiejscowić próbniki poza infrastrukturą serwerową. Czy 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość (w kontekście dostępu do danych wrażliwych/osobowych) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  
 
Pytanie 161. Dotyczy Zał. 8, 3. Zakres prac dla Wykonawcy […], pkt 7): 
W przypadku testowania funkcji biznesowych spoza infrastruktury Zamawiającego, czy Zamawiający 
dopuszcza wykorzystanie technologii/usług realizowanych w oparciu o tryb SaaS? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 162. Dotyczy Zał. 8 3. Zakres prac dla Wykonawcy […], pkt 7), ppkt a): 
Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "przeciążenie biznesowe"? 
Odpowiedź: 
Pojęcie to dotyczy nietypowych sytuacji spowodowanych potrzebą biznesową, na którą nie ma wpływu 
Wykonawca a zabezpieczenie infrastruktury z ekonomicznego punku widzenia nie ma sensu. Przykładem 
takiego przeciążenia jest niedostępność sieci komórkowych w Sylwestra. Zdarzenie ma miejsce raz w roku 
przez kilka godzin z uwagi, iż w tym czasie znakomita większość użytkowników sieci komórkowych 
wykonuje połączenie co przez kilka godzin w tym dniu powoduje niedostępność wszystkich usług. 
Zniwelowaniem takiego efektu, było by zwiększenie liczby urządzeń, które wykorzystywane były by tylko 1 
raz w roku przez ok 2 godziny. Chodzi o zidentyfikowanie takich przeciążeń. 
 
Pytanie 163. Dotyczy Zał. 4g 2. Zakres UI: 
Zamawiający pisze: "Usługa UI wykonywana będzie na Środowiskach." Prosimy o rozwinięcie. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z definicją Środowisk, Usługa ta będzie na nich realizowana przez Wykonawcę. Zapis ten precyzuje 
obszar Usługi. 
 
Pytanie 164. Dotyczy Zał. 4h 2. Zakres UUIP, pkt 23) 
Czy Zamawiający dopuszcza realizację tej funkcji z wykorzystaniem mechanizmów bezagentowych pod 
warunkiem zapewnienia realizacji pełni funkcjonalności bez wykorzystania dedykowanego oprogramowania 
instalowanego na serwerach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 165. Zał. 4h 2. Zakres UUIP 
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Czy Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącego systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa i jego ew. 
rozbudowę ze względu na rozbudowę środowiska informatycznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada taką możliwość. 
 
Pytanie 166. Dotyczy Zał. 4h Str. 2 ostatni akapit: 
W załączniku 4h Zamawiający zastosował niezdefiniowany w dokumentacji przetargowej termin: 
"oprogramowanie wspomagające". Prosimy o zdefiniowanie tego terminu? Prosimy o zdefiniowanie tego 
terminu. 
Odpowiedź: 
Termin "oprogramowanie wspomagające" użyty w załączniku 4h oznacza wszelkie oprogramowanie 
zainstalowane na infrastrukturze Zamawiającego wykorzystywane do utrzymania i rozwoju systemu P1 
licencjonowane przez podmioty trzecie. 
 
Pytanie 167. Dotyczy Zał. 4c pkt.1; str. 2: 
Zamawiający sformułował następujące: "Realizacja dostępu musi odbywać się z wykorzystaniem 
oprogramowania Cyber Ark". Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
1. Czy Zamawiający ma tu na myśli także zestawianie nadzorowanych i separowanych sesji zdalnych do 
systemu za pomocą systemu CyberArk? 
2. Jaka jest maksymalna liczba jednoczesnych sesji nadzorowanych zestawionych w oparciu o system Cyber 
Ark? 
Odpowiedź: 
Ad 1) Zamawiający ma na myśli wszelki dostęp Wykonawcy do elementów Systemu P1. 
Ad 2) Zgodnie z możliwościami technicznymi i zasadami licencjonowania producenta systemu. Zamawiający 
udostępni 30 licencji administracyjnych i 40 licencji nagrywania sesji. 
 
Pytanie 168. Dotyczy Zał. 4h; Zał. 4c; Zał. 4d: 
Wspomniane załączniki definiują szereg wymagań dotyczących monitorowania. Jednocześnie wśród licencji 
wymienionych w zał. nr 12 znajduje się oprogramowanie do monitorowania, które Wykonawca może 
wykorzystać w realizacji Umowy np. oprogramowanie HP. Jednak wylistowane w Zał. 12 oprogramowanie 
HP określa liczbę dostępnych agentów natomiast nie ma pozycji odnośnie licencji na oprogramowanie 
Manager-a oprogramowania HP OM. Prosimy o informację czy Zamawiający przekaże Wykonawcy na 
potrzeby realizacji projektu dodatkowe licencje HP OM w szczególności licencje komponentu 
Managera/Servera HP OM? W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dysponuje i nie przekaże Wykonawcy 
wspomnianych narządzi - czy Wykonawca na czas realizacji Umowy jest zobowiązany do zapewnienia 
wspomnianych licencji (lub równoważnych) w ramach wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający na potrzeby realizacji umowy przekaże Wykonawcy 5 licencji dostępowych do systemu 
Zamawiającego tj. HPSM obsługującego system zgłoszeń. Wykonawca powinien zapewnić SOZ po swojej 
stronie we własnym zakresie. Wykonawca może użyć do tego celu dowolne oprogramowanie o ile  
zintegruje je z systemem obsługi zgłoszeń Zamawiającego HPSM.  
 
Pytanie 169. Dotyczy Zał. 4c pkt.1 ppkt. c): 
W Zał. 4c w pkt. 1 ppkt. c) Zamawiający sformułował wymaganie: c) instalacja, wygranie i uruchamianie ITS 
zgodnie z PITS Termin PITS nie został zdefiniowany w dokumentacji przetargowej. Prosimy o wyjaśnienie co 
to jest PITS? Jeżeli jest to dokumentacja techniczna to kto odpowiada za jej przygotowanie i utrzymanie 
oraz jaki jest termin przygotowania tej dokumentacji? 
Odpowiedź: 
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PITS został zdefiniowany w Załączniku nr 2 do Umowy. Za aktualizację, utrzymanie i uzupełnienie o 
ewentualne braki odpowiada Wykonawca Umowy. 
 
Pytanie 170. Dotyczy Umowy pkt 3.7 
W treści dokumentacji przetargowej Zamawiający sformułował wymagania: 
- uruchomienia komponentów Systemu P1 - wylistowanych w Zał. 1; 1a, 
- niefunkcjonalne dla Systemu P1 - wylistowane w Zał. 1b 
Mając na uwadze fakty iż: 
- udostępniona dokumentacja nie zawiera praktycznie żadnych danych o architekturze, technologii, 
funkcjonalności (specyfikacji), wyników testów funkcjonalnych i wydajnościowych, informacji o 
środowiskach, na których testowano wspomniane komponenty w fazie I (w szczególności dotyczy to testów 
wydajnościowych) 
- z dokumentacji nie wynika jak będzie przebiegała Faza II. Należy założyć, że będzie realizowana przez 
różnych Wykonawców realizujących prace projektowe w ramach różnych umów. W konsekwencji nie ma 
możliwości na dzień dzisiejszy określenia jaka będzie architektura nowotworzonych aplikacji, jakie zostaną 
wykorzystane technologie i komponenty.  
Opierając się na udostępnionej dokumentacji przetargowej, w której dodatkowo Zamawiający sformułował 
wiele wymagań dot. bezpieczeństwa, wydajności, dostępności i jakości (Zał. 1b, Zał. 4c, Zał., 4d, Zał. 4h, Zał. 
11) na dzień składania ofert Wykonawca nie będzie mógł profesjonalnie stwierdzić, że udostępnione przez 
Zamawiającego zasoby ITS (wylistowane w zał. 12) są wystarczające do uruchomienia Systemu P1 zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego.  
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy punktu 3.7. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 171. Dotyczy Zał. 4a; Zał. 4c: 
W załączniku 4a Zamawiający ogólnie zdefiniował usługę zarządzania konfiguracją oraz w Zał. 4c w pkt. 1 
ppkt. i) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek aktualizacji bazy konfiguracji. Czy Zamawiający 
dysponuje narzędziem klasy CMDB oraz narzędziami do automatycznego wykrywania komponentów 
środowiska (discovery)? Czy wspomniane wyżej narzędzia zostaną udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego na czas realizacji Umowy? W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dysponuje i nie przekaże 
Wykonawcy wspomnianych narzędzi - czy Wykonawca na czas realizacji Umowy jest zobowiązany do 
zapewnienia wspomnianych licencji (lub równoważnych) w ramach wynagrodzenia?   
Odpowiedź: 
Zamawiający w tym zakresie zakłada wykorzystanie oprogramowania typu Open Source. 
 
Pytanie 172. Zamawiający w SIWZ dla wymagań dla roli „Specjalista ds. wdrożenia (co najmniej 8 osób): 
Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem IBM Certified Database 
Administrator w wersji 9.7* lub wyższym. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli certyfikat dotyczący bazy danych IBM DB2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ. 
 
Pytanie 173. Zamawiający w SIWZ dla wymagań dla roli „Specjalista ds. wdrożenia 
(co najmniej 8 osób): 
Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem IBM Certified System 
Administrator w wersji 8.0* lub wyższym. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli certyfikat dotyczący IBM WebSphere Application 
Server Network Deployment i/lub IBM WebSphere Portal? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wskazanie aktualnego brzemienia: 
IBM Certified System Administrator w wersji 8.0* lub wyższym dotyczy zarówno IBM WebSphere Application 
Server Network Deployment i/lub IBM WebSphere Portal i/lub IBM Certified Database Administrator. 
 
Pytanie 174. Zamawiający w SIWZ dla wymagań dla roli „Specjalista ds. utrzymania 
(co najmniej 8 osób): 
Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem IBM Certified Database 
Administrator w wersji 9.7* lub wyższym. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli certyfikat dotyczący bazy danych IBM DB2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ. 
 
Pytanie 175. Zamawiający w SIWZ dla wymagań dla roli „Specjalista ds. utrzymania 
(co najmniej 8 osób): 
Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem IBM Certified System 
Administrator w wersji 8.0* lub wyższym. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli certyfikat dotyczący IBM WebSphere Application 
Server Network Deployment i/lub IBM WebSphere Portal? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 173. 
 
Pytanie 176. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje: 
Zamawiający umieścił część definicji we wzorze umowy (załącznik nr 2a do SIWZu) w punkcie 1 - Definicje, 
część zaś w załączniku nr 0 do Umowy. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie wszystkich definicji w jednym 
miejscu dokumentacji przetargowej, np. w osobnym załączniku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 177. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje: Autoryzacja, Ogólne Kryteria Jakości: 
Czy należy rozumieć, że według Zamawiającego jest możliwe opracowanie jednego statycznego dokumentu 
nazwanego „Ogólne Kryteria Jakości” zawierającego wyłącznie skończony zbiór wymagań po spełnieniu 
których następuje automatyczne włączenie danego oprogramowania / dokumentów do opieki przez 
Wykonawcę w ramach Usług Gwarancyjnych (co w praktyce oznacza również dołączenie danego 
oprogramowania / dokumentu, jako integralnej części Systemu P1)? Jeśli tak, to czy Zamawiający mógłby 
dołączyć do SIWZ taki dokument? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada uzgodnienie i przygotowanie takiego dokumentu z Wykonawcą Umowy Część I, na 
etapie Okresu Przygotowawczego. 
 
Pytanie 178. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje: Autoryzacja , Ogólne Kryteria Jakości: 
W związku z powyższą wątpliwością, czy Zamawiający nie uważa, że trafniejsza definicja Ogólnych Kryteriów 
Jakości obejmowałaby obecny wskazany zbiór wymagań ale również dodatkowo zbiór procedur weryfikacji, 
w tym testów, a także zasad włączania do weryfikacji kolejnych warunków i procedur wynikających z 
konieczności zapewnia zgodności późniejszych weryfikowanych elementów, z elementami oprogramowania 
i dokumentacji, które zostały już zweryfikowane do włączenia do Systemu P1 (i objęcia Usługą Gwarancyjną 
świadczoną przez Wykonawcę)? W takim wypadku, czy Zamawiający również może załączyć taki dokument 
do SIWZ – wg Pytającego ten dokument jest kluczowy do oceny ryzyka udziału w projekcie przez 
ewentualnych Wykonawców, a w konsekwencji do wyceny oferty. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 179. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie " Błąd Krytyczny": 
Definicja odwołuje się do nieistniejącego pojęcia „usługi biznesowej Systemu P1”. Zważywszy na ważkość 
tego pojęcia prosimy o jego dokładne zdefiniowanie. W definicjach Załącznika Nr 0 są definicje zbliżone – 
jednakże powyższa nie występuje. Ponadto następuje odwołanie do kolejnego nieistniejącego pojęcia, a 
mianowicie „wydajność usługi biznesowej”. Wątpliwości budzi również fakt, iż definicja zakłada, że w 
Okresie Przygotowawczym nastąpi określenie wartości oczekiwanych wydajności usług biznesowych – 
natomiast to jest sprzeczne z ideą zwinnej realizacji projektu, gdy w Okresie Przygotowawczym z dużym 
prawdopodobieństwem nie będą zidentyfikowane wszystkie elementy oprogramowania (czy poszczególne 
pojedyncze „usługi biznesowe”, do których odwołuje się definicja). 
Prosimy o podanie definicji pojęć: - "Usługa biznesowa Systemu P1" oraz "Wydajność usługi biznesowej" 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Usługi biznesowe i ich parametry, będące podstawą do 
badania oraz określenia czy Błąd wystąpił, zostaną uzgodnione w liczbie 10 funkcji dla Oprogramowania e-
Recepta, zgodnie z pkt 3 ppkt 7 Załącznika nr 8 do Umowy. Kolejne usługi biznesowe zgodnie z przyjętym 
sposobem wytwarzania oprogramowania będą określane w trakcie realizacji Umowy. 
 
Pytanie 180. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie "Cyfrowy Dziennik Projektu": 
Prosimy o zamieszczenie szczegółowego opisu "Cyfrowego Dziennika Projektu" - np. w osobnym załączniku, 
łącznie z opisem obowiązków ewidencyjnych Wykonawcy w stosunku do tego zasobu 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 181. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie "Czas Reakcji": 
Prosimy o doprecyzowanie definicji "Czas Reakcji”.  
Typowa definicja Reakcji sprowadza się do określenia czasu od chwili zgłoszenia do dostarczenia (lub w 
umówiony sposób utrwalenia) przez Wykonawcę dowodu, iż przyjął on Zgłoszenie do dalszych czynności. 
Jeżeli pomiędzy zgłoszeniem, a właściwą realizacją należy przeprowadzić analizę problemu – to tej 
czynności raczej nie wlicza się do czasu reakcji, choć (oczywiście z dokładnością do nomenklatury) nie 
stanowi ona jeszcze realizacji. Ponadto pragniemy zauważyć, że w załącznikach nr 4 i 11 do Umowy brak 
jakichkolwiek informacji o statusach zgłoszeń i m.in. dlatego ww. definicja wymaga doprecyzowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez zmianę definicji „Czas Reakcji” i statusy w Załączniku nr 4j do 
umowy dla Części I. 
 
Pytanie 182. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie "Czas Realizacji": 
Definicja odwołuje się do nieistniejącego pojęcia „Obsługa Zgłoszenia”. Czy rzeczywiście w intencji tej 
definicji chodzi Zamawiającemu o termin wykonania „Obsługi Zgłoszenia”, czy raczej o faktyczny czas 
wykonania „Obsługi Zgłoszenia”, jak to jest określone dla bliźniaczego „Czasu Reakcji”? 
Dodatkowo, czy Zamawiający może wprowadzić następującą definicję „Obsługi Zgłoszenia”: „Obsługa 
Zgłoszenia – zakończony przez Wykonawcę cykl czynności, wywołany Zgłoszeniem, w wyniku którego 
zostaje odnotowane albo zakończenie wykonania oczekiwanego w Zgłoszeniu działania Wykonawcy, albo 
nieprawidłowość w działaniu Systemu P1 lub Infrastruktury Projektu albo Dokumentacji została usunięta 
lub zostało zastosowane rozwiązanie niwelujące skutki takiej nieprawidłowości " 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 183. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie "Dzień Roboczy": 
Definicja dnia roboczego zakłada, że jest on 9-ciogodzinny. W Polsce zasadniczo przyjmuje się długość dnia 
roboczego jako 8-godzin. Jaka jest intencja Zamawiającego rozszerzenia zwyczajowej definicji? 
Odpowiedź: 
Definicja Dnia Roboczego jest użyta na potrzeby realizacji przedmiotowej Umowy.  

 
Pytanie 184. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie "Dokumentacja analityczna": 
Prosimy o wyjaśnienie czy Dokumentacja analityczna zawiera całkowity opis architektury systemu P1, czy 
tylko w zakresie architektury biznesowej? 
Odpowiedź: 
Zakres Dokumentacji analitycznej znajduje się w definicji w Umowie oraz szczegółowo w Załączniku nr 2 do 
umowy.  
 
Pytanie 185. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie " Informacje Poufne": 
Wg ww. definicji jedynie informacje Zamawiającego są informacjami poufnymi, natomiast w dalszej części 
umowy (zresztą słusznie), mowa jest o informacjach poufnych zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 
Czy należy rozumieć, że Zamawiający rozszerza definicję Informacji Poufnych również na informacje 
pochodzące od Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany definicji „Informacje Poufne”. 
 
Pytanie 186. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie „Ogólne Kryteria Jakościowe”: 
Prosimy o wyjaśnienie, kto tworzy ten dokument oraz o wskazanie, w którym ze wskazanych elementów w 
Załączniku nr 8 mają powstać Ogólne Kryteria Jakościowe? 
Odpowiedź: 
Ogólne Kryteria Jakościowe przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z 
Załącznikiem 8 pkt 3, ppkt 20 do Umowy. 
 
Pytanie 187. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie „Oprogramowanie": 
Definicja mówi, że Ogólne Kryteria Jakościowe zawierają w sobie specyfikację oprogramowania Systemu P1. 
Czy rzeczywiście Ogólne Kryteria Jakościowe, jako swoją część mają zawierać w sobie pełen projekt systemu 
P1? Jeśli tak, to tzw. Okres Przejściowy stanowi de facto okres tworzenia specyfikacji Systemu P1. Czy takie 
rozumienie tej definicji jest prawidłowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza takiego rozumienia Definicji. Ogólne Kryteria Jakościowe są zbiorem wymagań 
jakościowych jakie musi spełniać oprogramowanie, aby stało się częścią Systemu.   
 
Pytanie 188. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie „Oprogramowanie e-Recepta ”: 
Czy możliwy jest dostęp do pełnej dokumentacji systemu e-Recepta? Doceniając możliwość wizji lokalnej, 
do pełnej oceny oprogramowania, Zamawiający powinien udostępnić pełną dokumentację tego produktu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający na etapie wizji lokalnej udostępnił potencjalnym Wykonawcom posiadaną dokumentację w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 189. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie „Oprogramowanie P1 ”: 
Czy Oprogramowanie P1 jest oprogramowaniem już istniejącym? Jeśli tak, to czy możliwy jest dostęp do 
dokumentacji tego oprogramowania – pełniejszym niż bardzo pobieżny opis we wskazanych załącznikach 
(które na pewnie nie są specyfikacją oprogramowania). Jeżeli Oprogramowanie P1 jest oprogramowaniem 
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częściowo istniejącym, to czy można uzyskać dostęp do dokumentacji gotowych elementów, które w 
szczególności zostaną objęte Usługą Gwarancyjną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający na etapie wizji lokalnej udostępnił potencjalnym Wykonawcom posiadaną dokumentację w 
tym zakresie. 
 
Pytanie 190. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie „SOZ (SYSTEM OBSŁUGI 
ZGŁOSZEŃ) ” -" system do ewidencji Zgłoszeń i ich statusów udostępniany Wykonawcy przez 
Zamawiającego wykorzystywany w ramach Usług Gwarancyjnych, tj. HP Service Manager" 
Prosimy o podanie, jaką liczbę licencji Zamawiający przeznaczy dla Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt 6.10 wzoru umowy. 
 
Pytanie 191. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 1. Definicje, pojęcie „ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE" 
- Środowisko, na którym docelowo ma działać System P1 lub jego część przy użyciu rzeczywistych danych 
w celu realizacji rzeczywistych procesów" 
Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć określenia: - "rzeczywiste dane" oraz "rzeczywiste procesy" 
Odpowiedź: 
Chodzi o realizację procesów przez użytkowników Systemu na rzeczywistych danych. Zamawiający różnicuje 
działanie na Środowiskach testowych czy też Ewaluacyjnym od Środowiska Produkcyjnego. 
 
Pytanie 192. Dotyczy Wzór Umowy do części I Dotyczy Punkt 2.1 Przedmiot Umowy 
Prosimy o wyjaśnienie, kto jest odpowiedzialny za instalację i uruchomienie Oprogramowania na 
Infrastrukturze Projektu? 
Odpowiedź: 
Wykonawca Umowy. 
 
Pytanie 193. Dotyczy Wzór Umowy do części I Dotyczy Punkt 2.1 , ppkt 2.1.1, tiret i  -" tworzenie, 
dostarczanie, konfigurowanie oraz parametryzowanie Oprogramowania" 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wdrażanie też wchodzi w zakres tworzenia oprogramowania? Jeżeli tak, to gdzie 
jest zdefiniowany zakres wdrożenia? 
Odpowiedź: 
W tym zakresie została zdefiniowana Usługa Gwarancyjna, która stanowi Załącznik nr 4g do Umowy. 
 
Pytanie 194. Dotyczy Wzór Umowy do części I Dotyczy Punkt. 4. TWORZENIE OPROGRAMOWANIA 
Punkt 4, ppkt. 4.1  - "Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w zamian za 
wynagrodzenie określone w pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania., w szczegółowych terminach określonych przez Strony, do wykonywania i dostarczania 
Zamawiającemu Oprogramowania, Dokumentacji oraz wykonywania prac analitycznych, na podstawie 
poszczególnych Dyspozycji składanych przez Zamawiającego" 
Prosimy o wyjaśnienie, czy samo złożenie Dyspozycji przez Zamawiającego jest obowiązkiem realizacyjnym 
Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Złożenie Dyspozycji przez Zamawiającego jest obowiązkiem realizacyjnym Wykonawcy. 
 
Pytanie 195. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.2.3.: 
„integrowalne z Infrastrukturą Projektu P1 oraz niestanowiące dla niej obciążenia większego, niż jest to 
koniecznie ze względu na specyfikację Oprogramowania" 
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Prosimy o doprecyzowanie sformułowania - "obciążenia większego niż jest to konieczne". W jaki sposób 
Zamawiający ma zamiar to mierzyć? 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie badał Dostępność i Wydajność zgodnie z Załącznikiem nr 4d do Umowy. Wydajnością 
można zarządzać albo dodając zasoby fizyczne albo tworząc oprogramowanie w sposób zoptymalizowany. 
Rolą Wykonawcy realizującego Umowę jest tworzenie Oprogramowania tak, by było zoptymalizowane. 
 
Pytanie 196. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.3.: 
"W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w ramach Tworzenia Oprogramowania 
Zamawiający jest uprawniony powierzyć Wykonawcy, na podstawie odpowiedniej Dyspozycji, także 
realizację prac o charakterze wyłącznie, albo w przeważającym zakresie, analitycznych, w wyniku których 
może powstać Dokumentacja, ale nieskutkujących bezpośrednio powstaniem jakiegokolwiek 
Oprogramowania" 
Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć ww. opis. Czy to oznacza, że po wykonaniu analizy przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wykonanie oprogramowania „stronie trzeciej”, a Wykonawca będzie 
zobowiązany zautoryzować i przyjąć w utrzymanie powstały kod. 
Odpowiedź: 
Tak, jest to jeden z możliwych scenariuszy. 
 
Pytanie 197. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.41 : 
" Prace w ramach Tworzenia Oprogramowania będą realizowane w Sprintach. Sprint nie może trwać 
dłużej niż 10 Dni Roboczych" 
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której w ramach poszczególnych sprintów będą 
wytwarzane/aktualizowane Analiza Szczegółowa lub Projekt Wykonawczy (prace analityczno-projektowe) 
ale bez wytwarzania samego kodu źródłowego oprogramowania? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką sytuację. 
 
Pytanie 198. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.7.  
"Prace w zakresie Tworzenia Oprogramowania realizowane w ramach Dyspozycji Rezultatu, polegają na 
realizacji przez co najmniej jeden Zespół Deweloperski, w poszczególnych Sprintach, Wymagań 
wynikających z Rejestru Wymagań Dyspozycji. Zespół Deweloperski przedstawia Product Ownerowi 
estymacje dotyczące proponowanego zakresu prac w danym Sprincie – zanim Product Owner ustali go, 
poprzez dobór odpowiednich Wymagań z Rejestru Wymagań Dyspozycji. Estymacje członków Zespołu 
Deweloperskiego będą uwzględniać realny zakres Dyspozycji i ustalone w jej ramach cele i terminy". 
Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości dokonania estymaty zakresu, który nie jest ustalony, prosimy o 
potwierdzenie, że proces składa się z trzech kroków: 

1. PO wskazuje proponowany zakres. 
2. ZD przedstawia estymatę do PO. 
3. PO na podstawie estymaty decyduje w jakim zakresie realizowane będą prace 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w szczególnym przypadku proces ten może składać się z takich trzech kroków.   
 
Pytanie 199. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.9 : 
"W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że niezależnie od udziału Product Ownera 
w planowaniu prac objętych Dyspozycją Rezultatu zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, 
Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatu stanowiącego przedmiot 
danej Dyspozycji". 
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Jak Zamawiający interpretuje wskazany zapis w odniesieniu do metodyki SCRUM, która nakłada jednak na 
Product Ownera określone odpowiedzialności? 
Odpowiedź:  
Zapis ten wskazuje odpowiedzialność Wykonawcy w realizacji uzgodnionej i zakontraktowanej Dyspozycji 
niezależnie od oddelegowania przez Zamawiającego do zadań wykonawczych, wspierających Wykonawcę, 
Product Ownera. 
 
Pytanie 200. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.10 : 
"Prace w zakresie Tworzenia Oprogramowania, realizowane w ramach Dyspozycji Operacyjnej, będą 
polegać na realizacji przez oddelegowanych członków Personelu Wykonawcy poleceń i zadań od 
Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający może w ramach Dyspozycji Operacyjnej zażądać skierowania do 
prac członków Personelu Wykonawcy stanowiącego Zespół Deweloperski wraz ze Scrum Masterem i 
wówczas prace będą polegać na realizacji przez Zespół Deweloperski, w poszczególnych Sprintach 
(których liczbę ustali Product Owner) kolejnych Wymagań wskazanych przez Product Ownera do 
wykonania w danym Sprincie(stanowiących Rejestr Wymagań Sprintu" 
Jak Zamawiający interpretuje wskazany wyżej zapis w odniesieniu do metodyki Scrum, która jednak przy 
wskazanych działaniach zakłada, że ustalenia są podejmowane przez PO, SM, Zespół developerski? 
Odpowiedź: 
Zamawiający i Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z jej zapisami, jedynie w przypadku braku  
uregulowania w niej jakiegoś elementu Zamawiający zakłada stosowanie ogólnych zasad metodyki Scrum. 
 
Pytanie 201. Dotyczy Wzór Umowy do części I Punkt 4, ppkt. 4.11 - " Prace realizowane przez członków 
Personelu Wykonawcy w ramach Dyspozycji Operacyjnych, będą odbywać się pod kierownictwem i 
nadzorem Zamawiającego, według jego bieżących wytycznych" 
Czy kierowanie i nadzorowanie będzie realizowane przez Product Ownera? 
Odpowiedź: 
Product Owner będzie jedną z ról projektowych, która będzie kierowała i nadzorowała prace Wykonawcy. 
 
Pytanie 202. Procedura zamawiania Tworzenia Oprogramowania - zasady ogólne: 
Punkt 4, ppkt 4.22_ -" Zapytanie w zakresie Dyspozycji Rezultatu definiować będzie oczekiwania 
Zamawiającego w stosunku do rezultatów prac Wykonawcy oraz sposobu ich prowadzenia (w tym liczby 
Zespołów Deweloperskich oraz Scrum Masterów), terminu zakończenia prac, wybór rozliczenia w 
Roboczogodzinach lub Punktach Funkcyjnych, proponowaną liczbę Roboczogodzin lub, odpowiednio, 
Punktów Funkcyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu danej Dyspozycji. Może także definiować inne 
kwestie istotne dla Zamawiającego" 
Metodyka Scrum kładzie duży nacisk na wzajemne zrozumienie oczekiwanych do realizacji prac. Czy 
Zamawiający zakłada, że w ramach procesu odpowiedzi na zapytania odbędą się konsultacje z PO, które 
pozwolą na lepsze zrozumienie Dyspozycji? Proszę o zmianę procedury w sposób, który umożliwi dokonanie 
niezbędnych konsultacji przed przedstawieniem odpowiedzi na zapytanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 203. Procedura zamawiania Tworzenia Oprogramowania - zasady ogólne: 
Punkt 4, ppkt 4.28.3 - "ustalenie Kryteriów Satysfakcji lub sposobu ich definiowania przez Product 
Ownera" 
Prosimy o zdefiniowanie w oparciu o co zostanie oceniony zakres Dyspozycji, jeżeli Kryteria Satysfakcji nie 
będą w niej ujęte. 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z definicją Kryteria Satysfakcji są obowiązkowe i powstają na etapie planowania Sprintu, mogą być 
również wskazane w Dyspozycji.  
 
Pytanie 204. Procedura zamawiania Tworzenia Oprogramowania - zasady ogólne: 
Punkt 4, ppkt 4.30. - " Po zapoznaniu się z Zapytaniem, Kierownik Projektu Wykonawcy przedstawi 
Kierownikowi Projektu Zamawiającego Propozycję, w której potwierdzi warunki Zapytania, wskazując listę 
członków Personelu Wykonawcy (imienną) wraz z określeniem ich kompetencji, oddelegowanych do 
świadczenia Tworzenia Oprogramowania w ramach tej Dyspozycji oraz czas, na jaki to oddelegowanie 
następuje, liczony w Roboczogodzinach. Jeżeli Zamawiający w Zapytaniu określi imienną listę członków 
Personelu Wykonawcy wówczas Wykonawca zobowiązany jest ująć w Propozycji osoby wskazane przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ujęcia w Propozycji osób, które Zmawiający wskazał w Zapytaniu, 
Propozycję uznaje się za nieprzekazaną w terminie, o którym mowa w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania." 
Prosimy o doszczegółowienie, co należy zrobić w przypadku, gdy oczekiwana osoba w oczekiwanym 
terminie zaangażowana będzie w realizację innej Dyspozycji 
Odpowiedź: 
W takich przypadkach Zamawiający podejmie decyzję, w ramach której Dyspozycji będzie realizowała 
zadania ta osoba. Wykonawca powinien zaznaczyć to w Propozycji. 
 
Pytanie 205. Procedura zamawiania Tworzenia Oprogramowania - zasady ogólne: 
Punkt 4, ppkt 4.42.  
Jak Zamawiający interpretuje wskazany w ww. punkcie zapis w odniesieniu do metodyki Scrum, która 
zakłada wspólne uzgodnienie tego obszaru przez zaangażowany zespół?  

 Scrum Guide: -"Sprint Planning. The work to be performed in the Sprint is planned at the 
 Sprint Planning. This plan is created by the collaborative work of the entire Scrum Team" 

Odpowiedź: 
Zamawiający i Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z jej zapisami, jedynie w przypadku braku 
uregulowania w niej jakiegoś elementu Zamawiający zakłada stosowanie ogólnych zasad metodyki Scrum. 
 
Pytanie 206. Procedura zamawiania Tworzenia Oprogramowania - zasady ogólne: 
Punkt 4, ppkt 4.43. 1 - "Zakres Sprintu: celem tego zdarzenia jest stworzenie Rejestru Wymagań Sprintu, 
czyli zakresu prac do wykonania w danym Sprincie i ich rezultatów. W celu uniknięcia wątpliwości, 
ostateczna decyzja co do ustalenia zakresu Sprintu i rozpoczęcia prac w jego ramach, należy do Product 
Ownera" 
Jak Zamawiający interpretuje wskazany wyżej zapis w odniesieniu do metodyki Scrum, która zakłada 
wspólne uzgodnienie tego obszaru przez zaangażowany zespół? 
Odpowiedź: 
Zamawiający i Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z jej zapisami, jedynie w przypadku braku 
uregulowania w niej jakiegoś elementu Zamawiający zakłada stosowanie ogólnych zasad metodyki Scrum. 
 
Pytanie 207. Autoryzacja: 
Punkt 5, ppkt 5.16 -"W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w ramach Żądania realizacji 
Usług Autoryzacji Zamawiający nie jest zobowiązany zlecić Wykonawcy uczestnictwa w czynnościach, o 
których mowa w pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.i może zwrócić się o dokonanie 
Autoryzacji danego oprogramowania lub dokumentacji z ich pominięciem" 
Prosimy o wyjaśnienie na podstawie czego w takim przypadku ma nastąpić Autoryzacja? Czy na wniosek 
Wykonawcy Zamawiający zobliguje "stronę trzecią" do przeprowadzenia dodatkowych testów, już z 
udziałem Wykonawcy (bez obligatoryjnego uczestnictwa Zamawiającego?) 
Odpowiedź: 
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Wykonawca dokona Autoryzacji na podstawie Ogólnych Kryteriów Jakościowych bez udziału „strony 
trzeciej”.  
 
Pytanie 208. USŁUGI GWARANCYJNE: 
Punkt 6, ppkt 6.5 - " Po wykonaniu Usługi Instalacji danego Oprogramowania, Wykonawca będzie 
zobowiązany do świadczenia w stosunku do tego Oprogramowania wszystkich pozostałych rodzajów 
Usług Gwarancyjnych wskazanych w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. bez 
konieczności składania przez Zamawiającego odrębnego żądania w tym zakresie" 
Prosimy o potwierdzenie, że z punktu 6.4 wyłączony jest punkt 6.4.11. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 209. Miejsce wykonywania umowy: 
Punkt 7, ppkt. 7.8 - " Umowa będzie realizowana poza siedzibą Zamawiającego, chyba że Strony 
postanowią w Dyspozycji inaczej. Usługi mogą być realizowane zdalnie. Wykonawca zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad wskazanych w Załączniku nr 8a." 
Czy Produkt Owner będzie uczestniczył w spotkaniach zespołu wykonawczego (powołanego zgodnie ze 
Scrum) w siedzibie Wykonawcy? Czy planowane jest organizowanie spotkań zespołu Scrum w siedzibie 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
W zależności od uzgodnień między Stronami spotkania mogą się odbywać u Wykonawcy, Zamawiającego 
czy też za pomocą komunikacji elektronicznej. Product Owner będzie uczestniczył w tych spotkaniach 
zgodnie z tym uzgodnieniem. 
 
Pytanie 210. WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 
Punkt 8, ppkt. 8.4 -" Zamawiający, w Okresie Przygotowawczym, umożliwi Wykonawcy dostęp do 
oprogramowania komputerowego i infrastruktury znajdującej się w dyspozycji Zamawiającego, 
wykorzystywanej przez niego do zarządzania Umową – w tym do Cyfrowego Dziennika Projektu i do 
Repozytorium, w zakresie niezbędnym w Okresie Przygotowawczym" 
Prosimy o doprecyzowanie co stanie się z ww. dostępem po okresie przygotowawczym? 
Odpowiedź: 
Po Okresie Przygotowawczym Wykonawca nadal będzie posiadał dostęp do Cyfrowego Dziennika Projektu i 
do Repozytorium z zakresem opisanym w Umowie oraz ustalonym na etapie ww. Okresu 
Przygotowawczego. 
 
Pytanie 211. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 
OPEN SOURCE 
Punkt 10, ppkt. 10.15 - "Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy do Zamawiającego, w taki 
sposób, aby personel Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy na jakiejkolwiek podstawie, posiadał 
umiejętności i wiedzę pozwalające na samodzielne utrzymanie, administrowanie oraz modyfikację 
Oprogramowania, Oprogramowania P1 lub Oprogramowania e-Recepta – lub powierzenie tych czynności 
osobom trzecim" 
Prosimy o wyjaśnienie Przekazania jakiej wiedzy Zamawiający oczekuje do realizacji prac związanych z 
modyfikacją Oprogramowania? Czy i jakiej formy transferu wiedzy, poza szkoleniami, oczekuje 
Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Transfer wiedzy polega na przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji do samodzielnego świadczenia 
usług utrzymaniowych i rozwojowych w postaci bazy wiedzy o zdarzeniach, kompletności kodów, procedur, 
dokumentacji itd. 
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Pytanie 212. KOD ŹRÓDŁOWY: 
Punkt 11, ppkt 7 -"Wykonawca oświadcza, że jest świadomy i wyraża zgodę na to, że Zamawiający będzie 
uprawniony w dowolny sposób korzystać i rozporządzać znajdującym się w Repozytorium Kodem 
Źródłowym na polach eksploatacji wskazanych w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. oraz 
w zakresie praw zależnych, o których mowa w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., w tym 
eksportować go do dowolnego formatu, modyfikować – samodzielnie lub z pomocą podmiotów trzecich – 
oraz udostępniać Kod Źródłowy osobom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się, że Kod Źródłowy nie będzie 
opatrzony żadnymi zabezpieczeniami technicznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi odczyt 
i zapisywanie Kodu Źródłowego oraz korzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień 
w jakikolwiek inny sposób" 
Czy w przypadku modyfikacji kodu źródłowego przez Zamawiającego (samodzielnie lub z pomocą 
podmiotów trzecich) za ewentualne błędy wprowadzone do kodu źródłowego, a w szczególności skutki tych 
błędów np. w systemie produkcyjnym odpowiedzialność bierze Wykonawca czy Zamawiający, który 
zmodyfikował bądź udostępnił kody źródłowe stronie trzeciej? 
Odpowiedź: 
Wszelkie instalacje na Środowisku produkcyjnym, takiego kodu, po uprzedniej jego Autoryzacji, dokonuje 
Wykonawca, przejmując tym samym odpowiedzialność za jego poprawność i wszystkie skutki działania. 
  
Pytanie 213. KOMUNIKACJA W RAMACH UMOWY: 
punkt 13. ppkt. 13.1 
Czy Zamawiający dopuszcza oprócz wymienionych w ww. punkcie form komunikacji, komunikację poprzez 
dostępne na rynku rozwiązania do połączeń zdalnych np.: Skype, Skype dla firm? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza użycie takiego kanału komunikacji. 
 
Pytanie 214. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA 
Punkt 16, ppkt. 16.9  
Prosimy o opisanie, jak będą rozliczane Usługi Gwarancji dla rozwiązań powstałych w ramach Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ w pkt. 16.9. 
 
Pytanie 215. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA 
Punkt 16, ppkt. 16.15 
Świadczenie Usług Gwarancyjnych na pomniejszonej Infrastrukturze projektu nie musi przekładać się 
zmniejszenie zaangażowania Wykonawcy w zapewnienie usług. W szczególnym przypadku może 
spowodować konieczność zwiększenia nakładów. Jaka intencja przyświeca Zamawiającemu w takim 
zapisie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 216. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: 
Zmiana lub odstąpienie od realizacji Dyspozycji 
Punkt 19, ppkt. 19.4 -"Zmiany Dyspozycji Rezultatu w zakresie Tworzenia Oprogramowania polegające 
na nieistotnej modyfikacji zakresu Dyspozycji wynikającego z Rejestru Wymagań Dyspozycji będą 
podejmowane przez Product Ownera i Zespół Deweloperski na bieżąco, w ramach planowania Sprintu – 
i zostaną odnotowane poprzez aktualizację Rejestru Wymagań Dyspozycji. Nie będą wymagać zawarcia 
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności" 
Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „nieistotna modyfikacja". 
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Odpowiedź: 
Zmiana, wprowadzenie której nie powoduje zmiany terminu oraz kosztu realizacji danej Dyspozycji, 
uzgodniona pomiędzy Product Ownerem i Zespół Deweloperski na bieżąco. 
 
Pytanie 217. Dotyczy - Załącznika nr 0 do Umowy: 
Punkt 24. Usługi biznesowe - " Usługi opisane wymaganiami funkcjonalnymi w zakresie danego obszaru 
biznesowego" 
Prosimy o wskazanie, gdzie znajdują się ww. opisy? 
Odpowiedź: 
Opisy takie powinna zawierać Dokumentacja Analityczna. 
 
Pytanie 218. Dotyczy - Załącznika nr 1 do Umowy: 
Punkt 1 Wprowadzenie -" W ramach Projektu P1, którego pełna nazwa brzmi "Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" planuje się 
wdrożenie systemu informatycznego, które pozwoli na usprawnienie procesów w systemie ochrony 
zdrowia związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i 
sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz 
publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Wdrażane rozwiązania umożliwią tworzenie, 
gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych oraz umożliwiają wymianę elektronicznej 
dokumentacji medycznej. 
Jaki zakres obejmuje wdrożenie? 
Odpowiedź: 
Wdrożenie obejmuje zakres określony w Umowie oraz Załącznikach do Umowy. 
 
Pytanie 219. Dotyczy - Załącznika nr 1 do Umowy: 
Punkt 4 Stan Projektu na dzień zawarcia Umowy- " W ramach Fazy 2 wytworzone zostaną 
funkcjonalności związane z obsługą e-Recepty polegające na:...." 
Jaki jest stopień zaawansowania (%) prac dla wskazanych w ww. punkcie obszarów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił w ramach wizji lokalnej, dostęp do wszelkiej posiadanej dokumentacji i kodów, 
pozwalając na określenie tego postępu przez każdego potencjalnego wykonawcę. 
 
Pytanie 220. Dotyczy - Załącznika nr 1 do Umowy: 
Punkt 5 Stan docelowy w wyniku realizacji Umowy - " Dla poprawienia czytelności diagram został przy 
pomocy kolorów podzielony na obszary funkcjonalne w następujący sposób:..." 
Czy Zamawiający dysponuje wykazem procesów biznesowych, które planuje uruchomić w oparciu o 
wskazane obszary funkcjonalne? 
Odpowiedź:  
Procesy biznesowe są opublikowane na stronie Zamawiającego: 
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/uslugi_biznesowe_projekt_p1_591ef42d93b64.pdf  
 
Pytanie 221. Dotyczy Załącznika nr 1a do umowy: 
Punkt 1 - PODSYSTEMY WYTWORZONE  W RAMACH FAZY 1 
Jakie procesy biznesowe będą docelowo realizowane przez wskazane podsystemy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił w ramach wizji lokalnej posiadaną dokumentację i oprogramowanie Fazy 1. 
 
Pytanie 222. Dotyczy Załącznika nr 1a do umowy: 
Punkt II PODSYSTEMY PRZEWIDZIANE DO WYTWORZENIA W RAMACH 2 FAZY 

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/uslugi_biznesowe_projekt_p1_591ef42d93b64.pdf
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Czy wymienione w ww. punkcie Podsystemy są jedynymi planowanymi do wykonania w ramach Fazy II? 
Odpowiedź: 
Tak. 
Pytanie 223.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.SKA.NFN.04 Skalowalność zasobów sprzętowych 
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie dotyczy już posiadanych zasobów sprzętowych przez Zamawiającego 
czy ewentualnych zasobów sprzętowych pozyskanych w przyszłości przez Wykonawcę na potrzeby realizacji 
fazy 2 Projektu P1. 
Odpowiedź: 
Wymaganie dotyczy zarówno posiadanych zasobów sprzętowych jak i potencjalnej ich rozbudowy. 
 
Pytanie 224.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.ARC.NFN.06 Buforowanie danych 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "problemów z połączeniem". Czy w 
wymaganiu mowa o problemach z połączeniem pomiędzy poszczególnymi podsystemami systemu P1 czy 
może o problemach z połączeniem pomiędzy przeglądarką użytkownika bądź systemem zewnętrznym a 
systemem P1? 
Odpowiedź: 
W wymienionym wymaganiu chodzi o jakikolwiek problem z połączeniem.  
 
Pytanie 225.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.GUI.NFN.02 Wersje przeglądarek 
Zwracamy się z propozycją zmiany zapisu z "Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższych" na 
"Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższych". Uzasadnieniem dla niniejszej propozycji jest fakt, iż 
producent dla starszych wersji przeglądarki Internet Explorer świadczy ograniczone wsparcie techniczne 
oraz niski, całkowity udział w rynku pozostałych (niższych niż 11.0) wersji tej przeglądarki. W Polsce nie 
przekracza on poziomu 0,1% użycia wszystkich przeglądarek (wg rankingu gemius za okres 06/07.2017). 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie zgodnie z propozycją zawartą w pytaniu. 
 
Pytanie 226.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.GUI.NFN.02 Wersje przeglądarek 
Zwracamy się z propozycją zmiany zapisu "Safari w wersji 5.0 i wyższych" na "Safari w wersji aktualnej na 
moment rozpoczęcia wytwarzania projektu wykonawczego i wyższych dla komputerów z systemem 
macOS". Uzasadnieniem dla niniejszej propozycji jest fakt, iż obecnie jedyną wspieraną przed producenta 
wersją przeglądarki Safari jest wersja 10.x przeznaczona na komputery z systemem operacyjnym macOS 
oraz niski całkowity udział w rynku pozostałych wersji tej przeglądarki. W Polsce nie przekracza on poziomu 
0,5% użycia wszystkich przeglądarek (wg rankingu gemius za okres 06/07.2017 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie zgodnie z propozycją zawartą w pytaniu. 
 
Pytanie 227.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.GUI.NFN.08 Urządzenia mobilne 
Proponujemy wyłączyć z zakresu tego wymagania wszelkie urządzenia mobilne o ekranie mniejszym niż 7". 
Propozycja dotyczy wszystkich aplikacji internetowych wytwarzanych bądź aktualizowanych w ramach II 
fazy Projektu P1 a których celem jest wprowadzanie przez użytkownika końcowego dużych ilości danych 
poprzez formularze HTML. Uzasadnieniem dla niniejszej propozycji jest fakt, iż na ekranach mniejszych niż 
7" wprowadzanie danych tekstowych do formularzy HTML (często składających się z wielu ekranów, 
widoków czy zakładek) przez użytkownika jest nieergonomiczne, niewygodne oraz błędogenne. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 228.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.BEZ.03 Komunikacja z systemami zewnętrznymi 
Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tego wymagania w przypadku, w którym to system zewnętrzny 
nie wspiera szyfrowania komunikacji? 
Odpowiedź: 
Jeśli będzie niezbędne odstępstwo od tego wymagania to Wykonawca z Zamawiającym ustali indywidualny 
sposób postępowania w zależności od indywidualnego przypadku. 
 
Pytanie 229.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt: WYM.OPZ.BEZ.13 Zabezpieczenie antywirusowe 
Czy wskazane w Załączniku nr 12 do Umowy licencje na oprogramowanie antywirusowe ESET są aktualne i 
zapewniają możliwość aktualizacji bazy wirusów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 12 do Umowy, licencje na oprogramowanie antywirusowe 
ESET są aktualne i zapewniają możliwość aktualizacji bazy wirusów do dnia 26.09.2018. 
 
Pytanie 230.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.STA.NFN.04 MTOM 
Zwracamy się z propozycją zmiany treści wymagania z "Do optymalizacji transportu danych w oparciu o 
protokół SOAP i technologię usług sieciowych będzie zastosowany standard MTOM 
(www.w3.org/TR/soap12-mtom)" na "W sytuacji, w której jest to uzasadnione (w szczególności podczas 
przesyłania załączników binarnych) do optymalizacji transportu danych w oparciu o protokół SOAP i 
technologię usług sieciowych będzie zastosowany standard MTOM (www.w3.org/TR/soap12-mtom)”.  
Aktualna treść wymagania sugeruje, że do optymalizacji transportu danych w oparciu o protokół SOAP i 
technologię usług sieciowych zawsze musi być stosowany standard MTOM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie zgodnie z propozycją zawartą w pytaniu w załączniku 1b do 
Umowy dla Części I i II. 
 
Pytanie 231.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.STA.NFN.05 Standardy web service 
Zwracamy się z propozycją zmiany treści wymagania z „System musi być zgodny z następującymi 
standardami w zakresie udostępnianych przez niego usług (web service):” na „W sytuacji kiedy jest to 
uzasadnione system musi być zgodny z następującymi standardami w zakresie udostępnianych przez niego 
usług (web service):”. 
Aktualna treść wymagania sugeruje, że w ramach udostępnienia każdej z usług systemu muszą zostać 
wykorzystane wszystkie wskazane standardy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 232.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.STA.NFN.09 Dane medyczne 
Biorąc pod uwagę fakt, że IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) to organizacja, prosimy o wyjaśnienie 
o jakich standardach IHE mowa w niniejszym wymaganiu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 233.Dotyczy Załącznika nr 1b do umowy: 
Punkt WYM.OPZ.ARC.NFN.07 Synchroniczny tryb komunikacji 
Zwracamy się z propozycją zmiany treści wymagania z "Architektura rozwiązania musi umożliwić 
komunikację z systemami zewnętrznymi w trybie synchronicznym." na "Architektura rozwiązania musi 
umożliwić komunikację z systemami zewnętrznymi w trybie synchronicznym o ile systemy zewnętrzne taki 
tryb komunikacji wspierają" 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. 
 
Pytanie 234. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Czy Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego w zakresie Fazy 1 i Fazy 2 spełnia wymagania 
określone w Załączniku nr 2 „Wymagania Ogólne dla Dokumentacji”? Jeśli nie, to prosimy o informacje 
jakiego rodzaju rozbieżności w stosunku do Załącznika nr 2 posiada ww. Dokumentacja? Czy Zamawiający 
posiada informacje o Wadach ww. Dokumentacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił potencjalnym Wykonawcom podczas wizji lokalnej posiadaną dokumentację. 
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma zgłoszonej żadnej wady do dokumentacji. 
 
Pytanie 235. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Punkt 2 załącznika nr 2 
Czy Zamawiający może udostępnić aktualny dokument Projekt Infrastruktury Techniczno- Systemowej? A 
jeśli nie jest możliwe udostępnienie na obecnym etapie, to prosimy o wskazanie różnic w obecnym 
dokumencie PITS w stosunku do wymagań opisanych w Załączniku nr2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane dokumenty na dzień dzisiejszy podczas wizji lokalnej. 
  
Pytanie 236. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Punkt 4.2 załącznika nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy dokumentacja testowa opisana w tym punkcie będzie przez Zamawiającego 
uwzględniana w zakresie Dyspozycji, czy w intencji Zamawiającego powstaje niezależnie i równolegle z 
Dyspozycją? Jeśli ma powstać w zakresie Dyspozycji, to czy Wykonawca dobrze rozumie, iż to Product 
Owner określając zakres de facto zamawia wykonanie tej dokumentacji przez Zespół Deweloperski? Czy 
akceptacja dokumentacji testowej następuje również w ramach Dyspozycji i jest dokonywana przez Product 
Ownera? 
Odpowiedź: 
Dokumentacja, o której mowa w pkt 4.2 Załącznika nr 2 do Umowy powstaje na potrzeby przeprowadzenia 
testów realizowanych prac w ramach Dyspozycji. Zakres jej określony został w Załączniku nr 2 do Umowy i 
w indywidualnych przypadkach, może zostać dostosowany do specyficznych potrzeb za zgodą 
Zamawiającego. Akceptacja jest dokonywana przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 237. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Punkty 4.3, 4.4, 4.5 załącznika nr 2 
Czy w zakresie Dyspozycji, będzie zlecane przez Zamawiającego przygotowanie scenariuszy, planów, 
zestawów danych i skryptów, czy są to może prace wykonywane przez Wykonawcę niezależnie od 
Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Wykonawca musi tak planować prace w ramach Dyspozycji by był w stanie w opisanych terminach w 
Umowie przygotować dokumentację, o której mowa w pkt wskazanych w pytaniu.  
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Pytanie 238. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Pkt. 5.1 ppkt. 1 załącznika nr 2 
Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób i kiedy w zamierzeniach Zamawiającego będzie zlecone 
zaktualizowanie Dokumentacji Architektury? Czy będzie to w ramach prac Okresu Przygotowawczego, czy w 
ramach świadczenia Usług Utrzymania, czy za pomocą Dyspozycji? Czy Zamawiający może określić jaki 
zakres prac jest do wykonania, jeśli ma to być zlecone w inny sposób niż Dyspozycją? Czy Zamawiający 
może udostępnić Wykonawcy aktualny dokument Architektury? 
Odpowiedź: 
Wykonawca zgodnie z Usługą Utrzymania Dokumentacji stanowiącej Załącznik 4 b do Umowy zobowiązany 
jest po pierwszym kwartale dostarczyć uzupełnioną Dokumentację w ww. zakresie. Zamawiający udostępnił 
podczas wizji lokalnej aktualną architekturę systemu. 
 
Pytanie 239. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Punkt 6 załącznika nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie jak się ma wytwarzanie analizy szczegółowej do zwinnego procesu wytwórczego 
(scrum) opisanego w Umowie? Czy Zamawiający będzie zlecał w Dyspozycjach wykonanie analizy 
szczegółowej Zespołowi Deweloperskiemu? Czy może aktualizacja dokumentacji analitycznej będzie się 
odbywała w ramach innego procesu i innej usłudze? –Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja wytwarzana będzie przyrostowo zgodnie ze sposobem realizacji Dyspozycji określonym 
w Umowie. Niezależnie od powyższego Wykonawca zgodnie z Usługą Utrzymania Dokumentacji 
stanowiącej Załącznik 4 b do Umowy zobowiązany jest po pierwszym kwartale dostarczyć uzupełnioną 
Dokumentację w ww. zakresie. 
 
Pytanie 240. Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowy - wymagania ogólne dla dokumentacji: 
Punkty 7 i 10 załącznika nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim procesie lub jakim trybie zlecenia w intencji Zamawiającego powstaje ten 
rodzaj dokumentacji? 
Odpowiedź: 
Dokumentacja wytwarzana będzie przyrostowo zgodnie ze sposobem realizacji Dyspozycji określonym 
w Umowie. Niezależnie od powyższego Wykonawca zgodnie z Usługą Utrzymania Dokumentacji 
stanowiącej Załącznik 4 b do Umowy zobowiązany jest po pierwszym kwartale dostarczyć uzupełnioną 
Dokumentację w ww. zakresie. 
 
Pytanie 241. Dotyczy załącznika nr 4 do Umowy  
Punkt 2.2, podpunkt a) paragrafu "Podczas tworzenia Kodu Źródłowego Wykonawca zobowiązany jest 
do" 
Czy zapewnienie zgodności z konwencją zapisu kodu źródłowego oraz Ogólnych Kryteriów Jakościowych 
uzgodnionych podczas Okresu Przygotowawczego dotyczy tylko kodu wytwarzanego bezpośrednio przez 
Wykonawcę czy również kodu podsystemów wytworzonych w ramach fazy 1 Projektu P1 które zostaną 
przekazane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
W przypadku użycia kodu podsystemów wytworzonych w ramach fazy 1 Projektu P1 Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji oraz w przypadku niezgodności doprowadzenie kodu do zgodności z Ogólnymi 
Kryteriami Jakościowymi uzgodnionymi podczas Okresu Przygotowawczego. 
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Pytanie 242. Dotyczy Załącznika nr 4a do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA ZARZĄDZANIA 
KONFIGURACJĄOPROGRAMOWANIA 
Punkt 2, ppkt 2) -" Udostępnianie żądanych informacji na temat konfiguracji Zamawiającemu i 
wskazanym przez niego podmiotom" 
W jakiej formie ma nastąpić udostępnienie informacji? 
Odpowiedź: 
Udostępnienie informacji będzie następowało w postaci elektronicznej. Szczegółowe uzgodnienie w tym 
zakresie w zależności od indywidualnych potrzeb będą uzgadniać Kierownicy Projektu. 
  
Pytanie 243. Dotyczy Załącznika nr 4b do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA UTRZYMANIA 
DOKUMENTACJI 
Pkt. 2 ppkt. 4 załącznika nr 4b 
Prosimy o wyjaśnienie jakie działania Wykonawcy są oczekiwane w ramach „ujednolicanie i integrowanie 
Dokumentacji przyjętej od Zamawiającego”? 
 W związku z zapisem „Obowiązki opisane w niniejszym Załączniku obejmują Dokumentację 
 wytwarzaną przez Wykonawcę oraz przekazywaną Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym  od 
podmiotów trzecich.” – czy Wykonawca może przyjąć założenie, że przekazana przez  Zamawiającego 
Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 i  pozwala bez żadnych 
dodatkowych ingerencji w Dokumentację świadczyć usługę UUK  Zamawiającemu? 
 Zgodnie z definicją, usługa „Zgłoszenie ujednolicenia dokumentacji” ma priorytet ZP2- jak  Błąd 
Krytyczny czy Błąd Infrastruktury. Czyli przyjmując określone w SIWZ czasy, to  oczekiwany czas realizacji 
usługi w zależności od oferty Wykonawcy będzie pomiędzy 4h a  12h.  W związku z tym prosimy o 
potwierdzenie czy Dokumentacja przekazana Wykonawcy  będzie ujednolicona? Jeśli nie, to prosimy o 
oszacowanie jaki zakres prac wiąże się z  ujednoliceniem Dokumentacji po uruchomieniu usługi UUK, 
ewentualnie co stanowić będzie  wzór do którego ujednolicone mają być dokumentacje?  
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację potencjalnym Wykonawcom w ramach wizji lokalnej. 
Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Umowy czas realizacji zgłoszenia ujednolicenia dokumentacji to 40 h. W 
przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług Zamawiający zakłada możliwość ustalenia zmiany tego parametru 
SLA jeśli Wykonawca wykaże, iż dokumentacja zgłoszona do Integracji przez Zamawiającego zawiera wiele 
różnic co do kryteriów opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy.  
 
Pytanie 244. Dotyczy Załącznika nr 4b do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA UTRZYMANIA 
DOKUMENTACJI 
Punkt 2 -"Wykonawca raz na kwartał, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązany będzie do 
dostarczenia pełnej i aktualnej Dokumentacji, sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 
nr 2.Dokumentacja podlega przekazaniu i Odbiorowi na zasadach opisanych w Umowie, w terminach 
uzgodnionych przez Kierowników Projektu" 
Jaki zakres dokumentacji Zamawiający ma na myśli? 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli całość Dokumentacji dotyczącą Systemu P1 utrzymywanego i rozwijanego przez 
Wykonawcę w ramach Umowy. 
 
Pytanie 245. Dotyczy Załącznika nr 4b do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA UTRZYMANIA 
DOKUMENTACJI 
Punkt 2 - " Obowiązki opisane w niniejszym Załączniku obejmują Dokumentację wytwarzaną przez 
Wykonawcę oraz przekazywaną Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym od podmiotów trzecich." 
Czy ten zapis oznacza, że oczekiwaniem Zamawiającego jest wykonywanie przez Wykonawcę prac 
związanych z ujednoliceniem i integracją dokumentacji, którą Zamawiający odebrał od strony trzeciej? 
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Odpowiedź: 
Tak, np.: w wyniku przejmowania produktów w ramach Usługi Autoryzacji. 
 
Pytanie 246. Dotyczy Załącznika 4c do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA ADMINISTRACJI 
ŚRODOWISKAMI: 
Punkt 2 Zakres UAŚ, ppkt. 1, o) -" co najmniej raz na 6 miesięcy, w terminie ustalonym z Zamawiającym, 
testowe odtworzenie Systemu P1 na Środowiskach" 
Jakie środowiska Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o środowiska pomocnicze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada obowiązek odtworzenia Środowiska Produkcyjnego Systemu P1, na którymś ze 
Środowisk. 
 
Pytanie 247. Dotyczy Załącznika 4c do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA ADMINISTRACJI 
ŚRODOWISKAMI: 
Punkt 2 Zakres UAŚ, ppkt. 1, q)-" zapewnienie zgodności Środowisk pomocniczych ze Środowiskiem 
produkcyjnym" 
Prosimy o doprecyzowanie Zgodność w jakim zakresie miał na myśli Zamawiający? Środowiska pomocnicze 
z założenia mają różne przeznaczenia i pełna zgodność może nie być wskazana. 
Odpowiedź: 
Chodzi o to, by Środowisko Pomocnicze było zgodne/tożsame co do sposobu instalacji, konfiguracji 
elementów, zainstalowanego oprogramowania wspomagającego, zawartości/wielkości danych. Co do 
zasady Zamawiający rozumie to jako zgodność, nie identyczność; tzn. w przypadku produkcyjnego klastra 
serwerów aplikacyjnych w liczbie 30 serwerów aplikacyjnych zamawiający oczekuje na środowisku 
Pomocniczym nie tylko jednego serwera aplikacyjnego a co najmniej 2 spiętych w klaster, nie wymaga zaś 
30 jak na Środowisku Produkcyjnym. 
 
Pytanie 248. Dotyczy Załącznika 4c do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA ADMINISTRACJI 
ŚRODOWISKAMI: 
Punkt 2 Zakres UAŚ, ppkt. 2,a) -" Na podstawie Zgłoszeń, Wykonawca realizować będzie następujące 
czynności: a)rekonfiguracja Środowisk" 
Skoro Wykonawca ma być odpowiedzialnym za wydajność środowisk, to nie może dokonywać 
rekonfiguracji, których nie autoryzuje -prosimy o usunięcie wymagania 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 249. Dotyczy Załącznika 4d do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA MONITOROWANIA 
DOSTĘPNOŚCI I WYDAJNOŚCI: 
Punkt 2 Zakres UMDW, ppkt. 1) -" monitorowanie kluczowych procesów Systemu P1" 
Które procesy są kluczowe dla Systemu P1? 
Odpowiedź: 
W minimalnym zakresie funkcjonalnym, na moment rozpoczęcia świadczenia tej Usługi  Wykonawca 
zobowiązany jest do monitorowania 10 funkcji biznesowych ustalonych w Okresie Przygotowawczym. 

 
Pytanie 250. Dotyczy Załącznika 4d do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA MONITOROWANIA 
DOSTĘPNOŚCI I WYDAJNOŚCI: 
Punkt 2 Zakres UMDW, ppkt. 6)-" mierzenie czasów odpowiedzi wybranych funkcji Systemu P1" 
Kto, kiedy i na jakiej podstawie określi wybrane funkcje Systemu P1? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 249. 



 

 
47 

Pytanie 251. Dotyczy Załącznika 4d do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA MONITOROWANIA 
DOSTĘPNOŚCI I WYDAJNOŚCI: 
Punkt 2 Zakres UMDW, ppkt. 9) -" niezwłoczne informowanie Zamawiającego o jakimkolwiek czynniku 
wpływającym na dostępność Środowisk lub Systemu P1 bez względu na to po czyjej stronie leży 
przyczyna" Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodziło o dostępność, czy o ograniczenie 
dostępności? 
Odpowiedź: 
Ograniczenie dostępności jest jednym z możliwych wpływów na dostępność. Zamawiający oczekuje 
wszystkich informacji wpływających na dostępność.  
Pytanie 252. Dotyczy Załącznika 4g do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA INSTALACJI 
Punkt 2 Zakres UI, ppkt. 6) - " informowanie Zamawiającego o dokonanych wdrożeniach." 
Czy zainstalowanie zgodnie ze wskazanymi punktami rozumiane jest jako wdrożenie funkcjonalności na 
środowisko? 
Odpowiedź: 
Tak. 
Pytanie 253. Dotyczy Załącznika 4g do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA INSTALACJI 
Punkt 2 -" Poszczególne instalacje powinny być wykonywane zgodnie ze Zgłoszeniem, z zachowaniem 
kolejności przekazania wersji Systemu P1. Ewentualne zmiany kolejności instalacji muszą być 
zatwierdzone przez Zamawiającego." 
Kto i w jakiej formie dokonuje Zgłoszenia? 
Odpowiedź: 
Kierownik Projektu lub osoba przez niego wyznaczona w formie określonej w Umowie w zakresie kontaktu 
między Stronami. 
Pytanie 254. Dotyczy Załącznika 4g do Umowy - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA INSTALACJI 
Punkt 2 -"W przypadku realizacji Zgłoszenia instalacji wymagającego wyłączenia Środowiska 
Produkcyjnego, czas wyłączenia danego Środowiska Produkcyjnego, na które Zamawiający wyraził 
zgodę, nie jest wliczany do Czasu Realizacji usług w ramach Usługi Gwarancyjnej, które wymagają 
dostępu do tego Środowiska, ani nie jest uwzględniany przy obliczaniu dostępności, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4d do Umowy" 
Czy przewidywane jest uruchomienie kilku Środowisk Produkcyjnych. Jeżeli tak, to jakich i na jakie 
potrzeby? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada jedno Środowisko Produkcyjne. Zapis dotyczy elementu tego Środowiska czy też 
modułu który składa się na Środowisko.  
Pytanie 255. Dotyczy Załącznika nr 4h - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA UTRZYMANIA 
INFRATSRUKTURY PROJEKTU: 
Pkt. 2 ppkt. 3) załącznika nr 4h - -" poprawne i wydajne odtwarzanie systemów Zamawiającego w 
sytuacjach awaryjnych" 
Prosimy o wyjaśnienie, co będzie miarą wydajności?  
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje dochowania czasów wynikających z SLA.  
 
Pytanie 256. Dotyczy Załącznika nr 4h - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA UTRZYMANIA 
INFRATSRUKTURY PROJEKTU: 
Pkt. 2 ppkt. 8) załącznika nr 4h - " utrzymanie pojedynczych systemów operacyjnych dla systemów 
aplikacyjnych i bazodanowych Zamawiającego" 
Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć określenie "pojedynczych" 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie słowa „pojedyncze”.   
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Pytanie 257. Dotyczy Załącznika nr 4h - USŁUGA GWARANCYJNA - USŁUGA UTRZYMANIA 
INFRATSRUKTURY PROJEKTU: 
Pkt. 2 ppkt. 22) załącznika nr 4h - " zapewnienie możliwości automatycznego zgłaszania awarii przez 
elementy komponentów do serwisu producenta sprzętu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa danych" 
Prosimy o wyjaśnienie, czy dla Zamawiającego określenie „zapewnienie możliwości” rozumiane jest jako 
odpowiednia(możliwa) konfiguracja? Pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca nie może odpowiadać za 
funkcjonalność komponentów, na którą nie ma wpływu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 258. W załączniku 4h, Zamawiający opisuje jako jedno z działań bieżących, które Wykonawca ma 
realizować niezależnie od zgłoszeń -" obejmowanie systemem obsługi kopii zapasowych nowych 
elementów Systemu P1" 
Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest definicja  "nowego elementu systemu P1" 
Odpowiedź: 
Zakres systemu o jaki zostanie rozbudowany System P1 w czasie realizacji Umowy. 
 
Pytanie 259. Dotyczy Załącznika nr 4j - PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ 
Prosimy o wyjaśnienie jak będą liczone czasy realizacji zgłoszenia przy odrzuceniu rozwiązania i przy 
realizacji z obejściem? 
Odpowiedź: 
Obejście może być stosowane zgodnie z zapisami Załącznika 4f do Umowy: „Jeżeli istnieje możliwość 
przywrócenia działania Systemu P1 poprzez zastosowanie obejścia (tymczasowego usunięcia Wady 
zapewniającego trwale możliwość realizacji funkcji Systemu P1 mimo pewnych utrudnień w użytkowaniu go) 
w terminie krótszym niż wynika to z kategorii Zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia takiego 
działania niezwłocznie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obejścia, w celu tymczasowego usunięcia 
Wady. W takim przypadku czas wykorzystania obejścia nie może jednak przekroczyć 10 Dni Roboczych. Czas 
w takim przypadku będzie liczony od zgłoszenia Wady do wdrożenia na Środowisko Produkcyjne poprawki 
stanowiącej obejście. 
Przy odrzuceniu rozwiązania czas realizacji Zgłoszenia będzie biegł aż do rozwiązania Zgłoszenia. 
 
Pytanie 260. Dotyczy Załącznika nr 4j - PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ 
Czy Zamawiający zakłada, że obsługa błędów i usuwanie skutków będą realizowane w tym samym 
zgłoszeniu czy będą obsługiwane niezależnie z różnymi priorytetami? 
Odpowiedź: 
Obsługa Zgłoszenia obejmuje obsługę błędów i usuwanie skutków, chyba że w szczególnych okolicznościach 
Strony ustalą inaczej. 
 
Pytanie 261. Dotyczy Załącznika nr 4j - PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ 
Punkt 1, ppkt 9) - " W SOZ utworzone zostaną grupy robocze. Do każdej grupy przypisani zostaną 
pracownicy Wykonawcy wskazani przez niego do obsługi Zgłoszeń. Wskazanie członków grup nastąpi w 
Okresie Przygotowawczym" 
Jaka jest intencja utworzenia grup? Jakie będzie kryterium ich powstania, do jakich celów? 
Odpowiedź: 
W ramach Okresu Przygotowawczego Zamawiający wraz Wykonawcą uzgodni czy powstanie tyle grup, ile 
jest Usług Gwarancyjnych w zakresie Umowy i indywidualnie do każdej niezależnie będą kierowane 
zgłoszenia, czy też niektóre z Usług będą realizowane przez tą samą grupę osób/administratorów. Proces 



 

 
49 

ten ma zapewnić dostosowanie oprogramowania narzędziowego oraz organizację pracy w optymalny 
sposób. 
  
Pytanie 262.Dotyczy Załącznika nr 5 - SZKOLENIA 
Punkt 4. ppkt5) - "Zamawiający na podstawie dowolnie wybranych filmów dokonuje weryfikacji i 
potwierdzenia poprawności przygotowania filmów instruktażowych. Zadanie musi być zrealizowane 
przed wyprodukowaniem przez Wykonawcę wszystkich filmów instruktażowych. Jedynie zaakceptowane 
przez Zamawiającego filmy stanowiące odniesienie dla jakości filmów pozostałych do wytworzenia mogą 
być podstawą do wyprodukowania wszystkich wymaganych filmów" 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem - "dowolnie wybranych filmów"? Czy 
chodzi o filmy dowolnie wybrane z przygotowanych przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Wybranych przez Zamawiającego spośród próbek filmów przygotowanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 263.Dotyczy Załącznika nr 5 - SZKOLENIA 
Prosimy o wyjaśnienie, jakie zadanie musi być zrealizowane przed wyprodukowaniem przez Wykonawcę 
wszystkich filmów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 264. Dotyczy Załącznika nr 6 - ZASADY SZACOWANIA PF 
Prosimy o udostępnienie Strategii Wymiarowania obowiązującej w Projekcie P1? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 modyfikacji SIWZ dodając Załącznik 6a Strategia Wymiarowania 
do Umowy. 
 
Pytanie 265. Dotyczy Załącznika nr 6 - ZASADY SZACOWANIA PF  
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie łączył zwinny proces wytwórczy scrum oparty o minimum 
formalizmów a kładący główny akcent na wytwarzanie oprogramowania z wymiarowaniem w COSMIC, 
które wymaga wykonania analizy do przeprowadzenia rzetelnego szacowania? Czy Zamawiający będzie 
najpierw wydawał Dyspozycję związaną z wykonaniem szacowania w Punktach Funkcyjnych a następnie 
zlecał realizację? Czy może szacowanie złożoności ma być realizowane w ramach innej usługi? (Jakiej?)  
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie ustalał wycenę na etapie zatwierdzania Dyspozycji zgodnie zapisami wzoru Umowy. 
 
Pytanie 266. Dotyczy Załącznika nr 7 WZORY DYSPOZYCJI I ŻĄDAŃ 
WZÓR DYSPOZYCJI REZULTATU pkt. 2 „Termin wykonania przedmiotu Tworzenia Oprogramowania objętego 
Dyspozycją”, Czy to oznacza, iż w ramach Dyspozycji będzie powstawało wyłącznie Oprogramowanie? 
Prosimy o wyjaśnienie jak będzie powstawała np. Dokumentacja do Tworzonego Oprogramowania? 
Odpowiedź:  
W ramach Dyspozycji może powstawać też Dokumentacja, co zostało wskazane w przedmiocie Umowy jako 
element Tworzenia Oprogramowania. 
 
Pytanie 267. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 2)_" przejęcie Podsystemów (kodów źródłowych i dokumentacji)Umowy zgodnie z 
Załącznikiem nr 1a do Umowy (Oprogramowanie P1" 
Czy pod pojęciem kodów źródłowych znajdują się również skrypty instalacyjne pozwalające na 
zainstalowanie poszczególnych Podsystemów? 
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Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 268. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 2)_" przejęcie Podsystemów (kodów źródłowych i dokumentacji)Umowy zgodnie z 
Załącznikiem nr 1a do Umowy (Oprogramowanie P1" 
Czy pod pojęciem „dokumentacja” rozumiana jest Dokumentacja zdefiniowana w umowie? 
Odpowiedź: 
Chodzi o dokumentację aktualnie posiadaną i tworzoną przez podmiot trzeci dla Zamawiającego oraz tę 
udostępnioną w trakcie wizji lokalnej. 
 
Pytanie 269. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 3) -" przejęcie Oprogramowania e-Recepty (kodów źródłowych i dokumentacji" 
Czy pod pojęciem kodów źródłowych znajdują się również skrypty instalacyjne pozwalające na 
zainstalowanie poszczególnych Podsystemów? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 270. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 3) -" przejęcie Oprogramowania e-Recepty (kodów źródłowych i dokumentacji" 
Analogicznie, jak w poprzednim pytaniu do określenia „dokumentacja”. 
Odpowiedź: 
Chodzi o dokumentację aktualnie posiadaną i tworzoną przez podmiot trzeci dla Zamawiającego oraz tę 
udostępnioną w trakcie wizji lokalnej. 
 
Pytanie 271. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 6b) -" Zamawiający utworzy Wykonawcy konta do Cyfrowego Dziennika 
Projektu(ustanowienie dostępu może zostać ograniczone z uwagi na skończoną liczbę licencji); 
Prosimy o podanie liczby licencji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni wymaganą liczbę licencji. 
 
Pytanie 272. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 7c) -" ustala się limit funkcji monitorujących na nie więcej niż 10 dla Systemu P1 w zakresie 
e-Recepty" 
Prosimy o wyjaśnienie co z pozostałymi obszarami? 
Odpowiedź: 
W trakcie realizacji Umowy, ilość oraz czasy wymagane dla Usługi Wydajności i Dostępności zostaną  
wskazane przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 273. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 10) -" zapoznanie się z procedurami przekazanymi przez Zamawiającego, których wykaz 
stanowi Załącznik nr 8a do Umowy i wypracowanie z Zamawiającym brakujących, o ile takie będą; 
Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedurami." 
Czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie Zamawiający oczekuje dostosowania działań Wykonawcy do procedur 
wykazanych w załączniku nr 8a? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje dostosowania działań Wykonawcy do procedur wykazanych w Załączniku nr 8a w 
zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 
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Pytanie 274. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 11) -" przekazanie Zamawiającemu pisemnej listy konsultantów w poszczególnych 
usługach Usług Gwarancyjnych. Lista będzie zawierać imię, nazwisko, telefon, adres e-mail każdego 
konsultanta;" 
Czy zamawiającemu chodzi o listę osób z rolą konsultant, czy o listę ról i osób przewidzianą do świadczenia 
poszczególnych usług? 
Odpowiedź: 
Zamawiającemu chodzi o listę osób, które zostają wyznaczone do udzielania Zamawiającemu wszelkich 
informacji w zakresie realizacji danej Usługi. 
 
Pytanie 275. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 18) - " przekazanie konwencji zapisu kodu źródłowego dla poszczególnych języków 
programowania" 
Czy Zamawiający może doprecyzować dla jakich języków programowania należy opracować konwencje 
zapisu? 
Odpowiedź: 
Do wszystkich jakie używane będą do budowy Systemu P1 na dzień rozpoczęcia Okresu Przygotowawczego 
oraz tych jakie będą używane do rozwoju Systemu P1 w trakcie realizacji Umowy.  
 
Pytanie 276. Dotyczy Załącznika nr 8 OKRES PRZYGOTOWAWCZY  
Punkt 3, ppkt. 20) - " uzgodnienie dokumentu Ogólne Kryteria Jakościowe" 
Czy Zamawiający może przekazać swoje oczekiwania co do zakresu dokumentu Ogólne Kryteria Jakości? Czy 
Wykonawca może założyć, że Ogólne Kryteria Jakości nie mogą być niższe niż wymagania jakościowe 
zdefiniowane w Umowie i Załącznikach? Czy Wykonawca może przyjąć, że Ogólne Kryteria Jakości dotyczą 
wszystkich produktów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego? Jeśli nie, to prosimy o 
doprecyzowanie zakresu prac jakie Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie? 
Odpowiedź: 
Ogólne Kryteria Jakości nie mogą być niższe niż wymagania jakościowe określone w Umowie i Załącznikach 
oraz dotyczą wszystkich produktów. 
 
Pytanie 277. Dotyczy Załącznika nr 8a do Umowy - WYKAZ PROCEDUR ZAMAWIAJĄCEGO 
Punkt 2) - " ZSZBIiCD_1_Polityka Bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.docx 
Na ile obszar dotyczący ciągłości działania opisany w tym dokumencie jest zbieżny z dokumentem 
wskazanym w punkcie 32?  
Odpowiedź: 
Wyżej wymienione dokumenty są w pełni zbieżne. 
 
Pytanie 278. Dotyczy Załącznika nr 10 do Umowy - WYKAZ RAPORTU PRAC 
Punkt Cel i zakres - "Celem niniejszego Załącznika jest podsumowanie wszystkich prac wykonanych przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach świadczenia usług Usługi Gwarancyjnej w danym okresie 
rozliczeniowym wraz z rozliczeniem SLA" 
Gdzie i w jaki sposób w nagłówku dokumentu wskazana będzie informacja o okresie rozliczeniowym? 
Wskazany numerator nie gwarantuje przechowywania takiej informacji. 
Odpowiedź: 
W nagłówku znajduje się „Numer rrrr.mm.nr” gdzie rrrr- oznacza bieżący rok, a mm – oznacza miesiąc za 
który następuje rozliczenie. Zamawiający założył możliwość uzupełnienia informacji zawartych w Raporcie 
prac w czasie Okresu Przygotowawczego. 
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Pytanie 279. Dotyczy Załącznika nr 10 do Umowy - WYKAZ RAPORTU PRAC 
Punkt 1. Usługa gwarancyjna 
Jakiego zakresu informacyjnego I jakiej formy prezentacji oczekuje Zamawiający dla wskazanych w ww. 
punkcie  punktów raportu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wymienienia wszystkich zgłoszeń realizowanych w ramach poszczególnych Usług z 
uwzględnieniem szczegółowych informacji w zakresie ich obsługi oraz wszelkich niezbędnych do rozliczenia 
SLA. 
 
Pytanie 280. Dotyczy Załącznika nr 12 do Umowy 
L.p. od 1 do 8 oraz od 87 do 106 
Biorąc pod uwagę wskazany rok dostarczonych licencji w ramach P1 (2013 rok), prosimy o wyjaśnienie czy 
aktualnie licencje te obejmują wsparcie producenta danego oprogramowania (w zakres którego wchodzi 
m.in. otrzymywanie pomocy technicznej oraz dostęp do aktualizacji i poprawek w zakresie oprogramowania 
którego licencja dotyczy) 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zasadami licencjonowania produktów przez producentów danego oprogramowania. 
 
Pytanie 281. Dotyczy Załącznika nr 12 do Umowy 
L.p. 82 
Prosimy o wyjaśnienie czy wyszczególnione przez Zamawiającego certyfikaty klucza publicznego są nadal 
ważne. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 12 do Umowy, certyfikaty klucza publicznego znajdujące się 
pod poz.60 ważne są do dnia 2017-12-09. 
 
Pytanie 282. Dotyczy Załącznika nr 14 do Umowy - punkt 1 Zasady Ogólne. 
W pierwszym akapicie Procedury jest zawarte stwierdzenie „Wykonawca w ramach Procedury Zdawczej 
będzie wykonywał wszystkie niezbędne prace (…)”, natomiast punkt 2 Załącznika enumeratywnie 
wymienia zakres prac Wykonawcy.  
W związku z powyższym, czy prawidłowa jest interpretacja, iż całkowity zakres prac oczekiwanych od 
Wykonawcy zawarty jest w punkcie 2, natomiast pierwszy akapit punktu 1 stanowi ogólną instrukcję, co do 
celu i intencji prowadzenia prac wymienionych w punkcie 2 i nie prowadzi do rozszerzania oczekiwań, co do 
zakresu czynności oczekiwanych od Wykonawcy, a wymienionych w punkcie 2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, że katalog z pkt 2 jest obligatoryjny, ale istnieje możliwość wystąpienia potrzeby 
realizacji innych czynności, które wówczas powinny być przeprowadzone na podstawie pkt 1. 
 
Pytanie 283. Dotyczy Załącznika nr 14 do Umowy - punkt 1 Zasady Ogólne 
W trzecim akapicie zawarte jest reguła, iż Procedura Zdawcza będzie uważana za pozytywnie zakończoną, 
jeżeli „Zamawiający pozytywnie ją zweryfikuje i potwierdzi oraz podpisze Protokół Odbioru (…)”. 
Czy w związku z faktem, iż każda  czynność Wykonawcy wymieniona powyżej posiada  zdefiniowany 
sposób weryfikacji, to pozytywna weryfikacja Procedury Zdawczej polega na  pozytywnej  weryfikacji 
każdej z czynności wymaganej od Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 284. Dotyczy Załącznika nr 14 do Umowy - punkt 1 Zasady Ogólne 
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W trzecim akapicie zawarte jest reguła, iż Procedura Zdawcza będzie uważana za pozytywnie zakończoną, 
jeżeli „Zamawiający pozytywnie ją zweryfikuje i potwierdzi oraz podpisze Protokół Odbioru (…)”. 
Czy sformułowanie „potwierdzi i podpisze Protokół Odbioru”, znacząc w swoim zamierzeniu „(…). co 
Zamawiający potwierdzi poprzez podpisanie Protokołu Odbioru”? Jeśli jednak rozłączenie tych czynności wg 
obecnego zapisu jest zamierzone, to jakie są warunki uzyskania potwierdzenia oraz odrębnie podpisu 
Protokołu Odbioru? 
Odpowiedź: 
Zamawiający po dokonaniu pozytywnej weryfikacji podpisze Protokół Odbioru. 
 
Pytanie 285. Dotyczy Załącznika nr 14 do Umowy - punkt 1 Zasady Ogólne 
W trzecim akapicie zawarte jest reguła, iż Procedura Zdawcza będzie uważana za pozytywnie zakończoną, 
jeżeli „Zamawiający pozytywnie ją zweryfikuje i potwierdzi oraz podpisze Protokół Odbioru (…)”. 
Czy w przypadku pozytywnej weryfikacji, jeśli Zamawiający odmawia podpisania protokołu, czy Wykonawca 
ma prawo wykonać i podpisać taki protokół jednostronnie uzupełniając go stosownym wyjaśnieniem, co do 
okoliczności w jakich został sporządzony (co odnosi się wprost również do zapisu punktu 3 załącznika, 
akapit 2)? 
Odpowiedź: 
Pkt 15.6 Umowy przewiduje, że Zamawiający nie uznaje jednostronnych protokołów Wykonawcy. W wyniku 
pozytywnej weryfikacji Zamawiający podpisze Protokół Odbioru.  
 
Pytanie 286. Dotyczy Załącznik Nr 14, punkt 2, ppkt 1). 
Czy Zamawiający może wprowadzić ograniczenie, co do liczby swoich przedstawicieli (np. 5) precyzując 
zapis „Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienie uczestnictwa w pracach dla Zamawiającego (…)”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 287. Dotyczy Załącznik Nr 14, punkt 2, ppkt 4). 
Czy poprzez sformułowanie „[Przekazanie] (…) wszelkich informacji koniecznych(…), w tym wiedzy i 
transferu know-how specyficznego dla całego przedmiotu Umowy (w tym w szczególności bazy wiedzy 
wytworzonej na podstawie Usługi Zapewnienia I linii Wsparcia)” należy rozumieć obowiązek przekazania 
przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, które są konkretnie wskazane w załączniku (przy 
poszczególnych czynnościach oczekiwanych od Wykonawcy”? Jeżeli Zamawiający oczekuje jeszcze 
dodatkowych elementów mieszczących się w pojęciu „przekazania wszelkich informacji koniecznych, 
wiedzy i transferu know-how”, prosimy o sprecyzowanie listy tych oczekiwań. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 211. 
 
Pytanie 288. Dotyczy Załącznik Nr 14, punkt 2, ppkt 4). 
Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie sformułowania „Zobowiązanie to obejmuje w szczególności 
obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających osobie 
trzeciej kontynuację prac w ramach przedmiotu umowy, w tym rozwój Systemu P1”, jako że Wykonawca o 
ile może zobowiązać się do przekazania wszystkich informacji w postaci dokumentów, do których go 
obliguje Umowa, to już nie może na siebie wziąć np. obowiązku, w skrajnym przypadku, zapewniania 
Zamawiającemu możliwości wykształcenia osoby bądź osób, które mają kontynuować realizację utrzymania 
i rozwoju Systemu P1, a nie posiadają ku temu żadnych podstawowych kwalifikacji, czy predyspozycji  – 
innymi słowy proponowane zdanie jest nierealistyczne do wykonania, bez doprecyzowania, iż wymaganie 
odnosi się do zestawu dokumentów, które musi przekazać Wykonawca, a to z kolei jest już powiedziane 
wcześniej? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 289. Dotyczy Załącznik Nr 14, punkt 2, ppkt 4). 
Czy możliwe jest doprecyzowanie, iż wymóg dostarczenia instrukcji obsługi powtarzających się 
zarejestrowanych zgłoszeń dotyczy tylko zgłoszeń, które zostały zarejestrowane przed rozpoczęciem 
Procedury Zdawczej tj. na 3 miesiące przed końcem świadczenia przez Wykonawcę Usług Gwarancyjnych w 
ramach przedmiotowej Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 290. Dotyczy Załącznik Nr 14, punkt 2, ppkt 4). 
Czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że poprzez pojęcie „powtarzające się zarejestrowane 
zgłoszenie” rozumie się, iż zgłoszenie zostało zarejestrowane, co najmniej 5 razy zaś odstęp pomiędzy 
pierwszą rejestracją, a ostatnią wynosi co najmniej 90 dni? Takie uzupełnienie pozwoli wyeliminować 
konieczność opracowania instrukcji dla zgłoszeń, które będą miały źródło w pojedynczym incydencie w 
Systemie P1 (być może skutkującym podobnymi zgłoszeniami ale w krótkim okresie czasu) – tak aby 
instrukcje rzeczywiście obejmowały incydenty powtarzające się i ułatwiały nawigowanie pomiędzy nimi.   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 291. Dotyczy Załącznika nr 15 do Umowy, punkt 1. Zasady Ogólne 
W pierwszym akapicie wskazane jest, iż Wykonawca będzie realizował „wszelkie niezbędne prace” – 
natomiast, w punkcie 2 listuje czynności, jakie są oczekiwane od Wykonawcy. Czy zatem prawidłowa jest 
interpretacja, iż całkowity zakres prac oczekiwanych od Wykonawcy zawarty jest w punkcie 2, natomiast 
pierwszy akapit punktu 1 stanowi ogólną instrukcję, co do celu i intencji prowadzenia prac wymienionych w 
punkcie 2 i nie prowadzi do rozszerzania oczekiwań, co do zakresu czynności oczekiwanych od Wykonawcy, 
a wymienionych w punkcie 2? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 282.  
 
Pytanie 292. Dotyczy Załącznika nr 15 do Umowy, punkt 1. Zasady Ogólne 
W akapicie 2 i 3 wskazane jest, że prace Wykonawcy w ramach Exit Planu będą podlegały weryfikacji 
Zamawiającego, po czym zamawiający potwierdzi i podpisze Protokołów Odbioru. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza zapisy znajdujące się w Załączniku nr 15 do umowy. 
 
Pytanie 293. Dotyczy Załącznika nr 15 do Umowy, punkt 1. Zasady Ogólne 
Exit Plan ma zastosowanie w sytuacji zakończenia umowy w sytuacji drastycznego konfliktu. W takiej 
sytuacji można z całą pewnością przyjąć, że nie uda się przeprowadzić jakichkolwiek czynności odbiorowych 
w standardowym trybie zakończonych Protokołem Odbiory – stąd o ile samo określenie zakresu prac 
oczekiwanych od Wykonawcy ma praktyczne zastosowanie, to zastosowanie to nich standardowych 
procedur odbiorowych już nie. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na usunięcie 3 akapitu 
punktu 1 i w konsekwencji drugiego akapitu punkt 3 (błędnie w załączniku oznaczonym powielonym nr 2). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 294. Dotyczy Załącznika nr 15 do Umowy, punkt 1. Zasady Ogólne 
Exit Plan ma zastosowanie w sytuacji zakończenia umowy w sytuacji drastycznego konfliktu. W takiej 
sytuacji można z całą pewnością przyjąć, że nie uda się przeprowadzić jakichkolwiek czynności odbiorowych 
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w standardowym trybie zakończonych Protokołem Odbiory – stąd o ile samo określenie zakresu prac 
oczekiwanych od Wykonawcy ma praktyczne zastosowanie, to zastosowanie to nich standardowych 
procedur odbiorowych już nie. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na usunięcie 3 akapitu 
punktu 1 i w konsekwencji drugiego akapitu punkt 3 (błędnie w załączniku oznaczonym powielonym nr 2). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 295. Dotyczy Załącznika nr 15 do Umowy, punkt 2, ppkt 3. 
Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretne informacje uważa Zamawiający za „wszelkie informacje 
konieczne do dalszego realizowania przedmiotu Umowy przez inny podmiot”. Umożliwienie kontynuowania 
realizowania przez inny podmiot jest postulatem daleko wykraczającym poza przekazanie stosownej 
dokumentacji, względnie udzielenie instruktażu (w określonym wymiarze), bądź ewentualnego 
przeprowadzenia szkolenia (o określonej tematyce, zakresie, czasie, liczbie uczestników). Aby poprawnie 
realizować umowę inny podmiot musi posiadać personel o określonych predyspozycjach, kompetencjach, 
doświadczeniu, czego Wykonawca na pewno nie jest w stanie przekazać, choć możliwa jest interpretacja iż 
wpisuje się to w ogólne pojęcie „wszelkich niezbędnych informacji”. Stąd prośba, jak na wstępnie, celem 
wyeliminowania obecnej definicji świadczenia niespełnialnego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 296. Dotyczy Załącznik Nr 15, punkt 2 ostatni akapit (5-ciodniowy termin wykonania Exit Planu 
przy odstąpieniu). 
Zwracamy uwagę, że ostatni akapit punktu 2 jest sprzeczny z instytucją odstąpienia, czyli sytuacji, w której 
jedna ze stron uznaje Umowę za niebyłą. Stąd w szczególności ta konkretna norma (termin 5-ciodniwy dla 
Wykonawcy wykonania pewnych czynności) zawarta w umowie – też automatycznie staje się niebyła, 
podobnie zresztą jak wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z Exit Planu. Dlatego też, jeżeli jedna ze 
stron (a zgodnie z obecną wersją Umowy, może to być tylko Zamawiający), zamierza korzystać z tak daleko 
idących uprawnień odstąpienia, to musi zdawać sobie sprawę z pełnych konsekwencji takiego kroku – a w 
szczególności z faktu, że zapisy przedmiotowego akapitu nie będą skuteczne. Stąd prośba o ich usunięcie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 297. Dotyczy Załącznik Nr 15, punkt 3 (oznaczony obecnie powielonym nr 2) 
Zwracamy uwagę, że norma zawarta w akapicie 1 jest dla Zamawiającego niekorzystna. Bowiem prowadzi 
ona do konstrukcji, iż każdy potencjalny Wykonawca w ramach kalkulacji wynagrodzenia (w praktyce za 
Usługi Gwarancyjne) musi również skalkulować ryczałt na ewentualne wykonanie Exit Planu – zdarzenia 
mimo wszystko mało prawdopodobnego, tym bardziej, iż w przypadku odstąpienia również wątpliwego, co 
do swojej skuteczności. Stąd wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wynagrodzenia za 
wykonanie Exit Planu oraz wprowadzenie zasady, że odstąpienie następuje zawsze, co najwyżej w części 
umowy nie obejmującej Exit Plan. Wydaje się, że odrębne wynagrodzenie, w przypadku gdyby doszło do 
konieczności wykonania Exit Planu zapewni Zamawiającemu większy komfort wyjścia z umowy niż obecnie 
zaplanowana konstrukcja.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 298. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 2, ppkt a) -" rekomendowanie decyzji w sprawach, które dotyczą przesunięcia harmonogramu lub 
mają wpływ na zwiększenie wynagrodzenia;" 
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Komu przedkładane będą rekomendacje? 
Odpowiedź: 
Rekomendacje będą przedkładane Sygnatariuszom Umowy. 
 
Pytanie 299. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 2 - " W przypadku nieobecności któregoś z członków Komitetu Sterującego na jego miejsce nie 
zostaje wyznaczona inna osoba. Komitet zbiera się wtedy w składzie niepełnym, pod warunkiem 
obecności co najmniej jednego z członków Zamawiającego i Wykonawcy. Sposób podejmowania decyzji 
przez Komitet Sterujący pozostaje bez zmian" 
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca może zgłosić tylko jedną osobę do KS, to w przypadku jego 
nieobecności spotkania KS nie odbywają się? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w Załączniku nr 17 do Umowy. 
 
Pytanie 300. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Co w przypadku nieobecności dłuższej niż miesiąc? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Załącznikiem nr 17 do Umowy. 
 
Pytanie 301. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 4 Product Owner 
W niniejszym załączniku, we wstępie, Zamawiający powołuje się na metodykę Prince II, która nie 
przewiduje roli Product Owner. W umowie Zamawiający powołuje się na metodykę Scrum. Jak należy 
identyfikować punk styku pomiędzy metodykami? 
Odpowiedź: 
Umowa będzie realizowana zgodnie z zasadami w niej opisanymi, a w przypadku braku uregulowania jakiś 
szczegółowych zasad, Zamawiający w zakresie zarządzania projektami zamierza wykorzystywać metodykę 
Prince 2 zaś w zakresie wytwarzania produktów metodykę Scrum. 
 
Pytanie 302. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 4, ppkt b. 
W umowie (punkt 2.9). a także w punkcie 7 niniejszego załącznika,  Zamawiający wskazuje oczekiwanie, iż 
prace informatyczne będą realizowane w oparciu o metodykę Scrum. W niniejszym punkcie natomiast 
wskazany jest inny, niż w Scrum Guide, zakres kompetencji Product Ownera oraz nie jest wskazany zakres 
odpowiedzialności. W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić realizację zgodnie ze Scrum, jeżeli Zamawiający 
zmienia definicję roli Product Ownera? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 301 i innymi dotyczącymi roli PO. 
 
Pytanie 303. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 4, ppkt f. - " Zamawiający może dokonać zmiany Product Ownera działającego w ramach 
Dyspozycji. Zmiana Product Ownera staje się skuteczna z chwilą doręczenia Kierownikowi Projektu 
Wykonawcy informacji (e-mail) na temat odwołania Product Ownera oraz powołania do roli Product 
Ownera osoby go zastępującej, wraz ze wskazaniem jej danych kontaktowych. Zmiana Product Ownera 
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równoznaczna jest z odwołaniem pełnomocnictwa udzielonego osobie pełniącej dotychczas stanowisko 
Product Ownera i udzieleniem takiego pełnomocnictwa nowej osobie pełniącej rolę Product Ownera" 
Prosimy o wyjaśnienie, co dzieje się z zakresem wykonanym we współpracy z PO? 
Odpowiedź: 
Zakres zrealizowany z poprzednim Product Ownerem jest podstawą do dalszych prac. 
 
Pytanie 304. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 6. - Prace Analityczne - " Prace analityczne prowadzone są przez obie Strony niezależnie, a w 

przypadku wątpliwości lub rozbieżności, łącznie. " 
Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Jaka jest jego intencja? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że prace rozwojowe są prowadzone przez Strony oddzielnie a w przypadku 
wątpliwości czy rozbieżności mogą być prowadzone przez Strony łącznie. 
 
Pytanie 305. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 7 - Zarządzanie Zespołami Scrumowymi 
Tytuł punktu sugeruje, że w  treści znajdą się informacje ze sfery zarządzania, natomiast w treści jest mowa 
tylko o organizowaniu Konsultacji Scrumowych. Proszę o potwierdzenie, że zarządzanie Zespołami 
Scrumowymi realizowane będzie zgodnie z założeniami metodyki Scrum. 
Odpowiedź: 
Umowa będzie realizowana zgodnie z zasadami w niej opisanymi, a w przypadku braku uregulowania jakiś 
szczegółowych zasad, Zamawiający w zakresie wytwarzania produktów zamierza wykorzystywać metodykę 
Scrum. 
 
Pytanie 306. Dotyczy Załącznika nr 17 do Umowy STRUKTURA PROJEKTOWA I ZASADY PROWADZENIA 
PROJEKTU 
Punkt 7 - Zarządzanie Zespołami Scrumowymi 
Poza tym przedmiotowe Konsultacje Scrumowe pisane są wielkimi literami, co sugeruje, że istnieje definicja 
tego pojęcia. Gdzie można ją odszukać? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 307. Zamawiający w punkcie 1 Umowy zdefiniował szereg pojęć używanych w Umowie, między 
innymi zdefiniował Awarię, Błąd Krytyczny, Błąd Niekrytyczny oraz Błąd Infrastruktury w następujący 
sposób: 

Awaria Wada, w wyniku której następuje zatrzymanie pracy Systemu P1, 
bądź niedostępność jego podsystemu, bądź zatrzymanie pracy 
Infrastruktury Projektu. 

Błąd Krytyczny Wada, w wyniku której występuje co najmniej jeden z poniższych 
efektów: 
· niedostępna jest lub działa niepoprawnie przynajmniej 

jedna usługa biznesowa Systemu P1, 
· wydajność usługi biznesowej Systemu P1 została obniżona o 

więcej niż 20% w stosunku do wymagań określonych w 
Okresie Przygotowawczym, 

· System P1 utracił Dane lub wystąpiły zaburzenia 
integralności Danych.  
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Błąd Niekrytyczny Wada dotykająca System P1 o charakterze innym niż Awaria lub 
Błąd Krytyczny, w tym Wada Szkolenia lub Instalacji. 

Błąd Infrastruktury  Wada dotycząca Infrastruktury Projektu, w wyniku której 
następuje Awaria, Błąd Krytyczny lub Błąd Niekrytyczny lub nie 
działa Infrastruktura Projektu lub jej element w sposób 
wymagany przez producenta. 

 
Zamawiający definiuje zdarzenia Awarii jako zatrzymanie pracy Systemu P1, bądź niedostępność jego 
podsystemu, a Błąd Krytyczny to taki w którym niedostępna jest lub działa niepoprawnie jedna usługa 
biznesowa Systemu P1 – co oznacza, że obie definicje dotyczą tego samego. Nie jest zrozumiałe, dlaczego 
Zamawiający stworzył 2 definicje, zamiast jednej. Sugerować, że dotyczą one 2 różnych pojęć, różnych – 
pomimo użycia w obu definicjach w zasadzie tego samego definiendum. Już samo to stanowi naruszenie 
art. 29 ust. 1 Ustawy PZP – SIWZ jest niejasny.  
Po drugie – obie definicje są nieostre. Z definicji Awarii  nie wynika czy zatrzymanie Pracy Systemu P1 to 
całkowite zatrzymanie czy obniżenie wydajności Systemu.  
Po trzecie – istnieją wątpliwości czy zatrzymanie pracy Infrastruktury Projektu to Awaria czy Błąd 
Infrastruktury. Dodatkowo Błąd Infrastruktury może być Awarią. Jest to błąd logiczny, który powoduje 
niemożliwość określenia zakresu świadczeń Wykonawcy oraz jego odpowiedzialności.  
Po czwarte – definicja Błędu Niekrytycznego posługuje się sformułowaniem Instalacji. Użycie wielkiej litery 
sugeruje, że istnieje definicja Instalacji, podczas gdy Umowa takiej definicji nie przewiduje.  
Bez określenia w SIWZ w sposób konkretny i nie budzący wątpliwości, jakie zdarzenia obejmują 
poszczególne kategorie Wad, nie jest możliwe sporządzenie oferty – Wykonawca nie ma pełnej wiedzy 
o zakresie swojej odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZU poprzez:  

1. Pozostawienie w SIWZ tylko jednej z definicji Błędu Krytycznego albo Awarii: 
2. Wykreślenia z definicji Awarii – „bądź zatrzymanie pracy Infrastruktury Projektu.” 
3. Doprecyzowania definicji Błędu Niekrytycznego poprzez usunięcie z jego definiensa słów „lub 

Instalacji”.  
4. Wyraźnego określenia, że Awaria to zatrzymanie pracy całego Systemu P1, bądź niedostępność 

jego podsystemu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 308. Zamawiający w punkcie 1 Umowy zdefiniował szereg pojęć używanych w Umowie, między 
innymi zdefiniował Dzień Roboczy w następujący sposób:  

Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz dni 
wolnych u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę, przy czym zmiana godzin pracy w ramach Dnia 
Roboczego wymaga jedynie poinformowania Wykonawcy przez 
Zamawiającego (za pośrednictwem wiadomości e-mail). 

Definicja w jest nieostra. Nie wynika z treści tej definicji które dni pracy u Zamawiającego będą wolne 
a które nie. Dodatkowo definicja mówi o zmianie godzin pracy w ramach Dnia Roboczego, tzn. że Dzień 
Roboczy może zostać w dowolny sposób przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony. Takie działanie 
Zamawiającego wymaga jedynie informacji mailowej, ale nie ma mowy kiedy ma zostać wysłana, do kogo, 
o jakiej treści itd. Przez użycie tak nieostrego sformułowania nie można określić konkretnego czasu realizacji 
zobowiązań Wykonawcy. Z kolei bez określenia w SIWZ w sposób konkretny i nie budzący wątpliwości, 
w jakim czasie Wykonawca ma zrealizować swoje świadczenia, nie jest możliwe sporządzenie oferty. 
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Zapisy SIWZ powodują, że umowa jest korzystna tylko dla jednej ze stron – dla Zamawiającego, a obowiązki 
nałożone są tylko na Wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie krytykowała takie kształtowanie 
stosunków umownych przez Zamawiającego – jak choćby w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 roku, KIO/UZP 
1698/10: „To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, 
która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc to 
Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma 
dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne 
tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej 
same przywileje.” 
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZU poprzez:  
Wyraźne określenie, że Dzień Roboczy to dzień od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz u Zamawiającego, o których Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przy czym zmiana godzin pracy 
w ramach Dnia Roboczego wymaga jedynie poinformowania Kierownika Projektu Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu Zamawiającego (za pośrednictwem wiadomości e-mail) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 309. Zamawiający w punkcie 1 Umowy zdefiniował szereg pojęć używanych w Umowie, między 
innymi zdefiniował Infrastrukturę Projektu oraz Środowisko w następujący sposób; 

Infrastruktura 
Projektu (ITS) 

sprzęt i oprogramowanie komputerowe udostępnione 
Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy, wskazane w 
Załączniku nr 12.  

Środowisko infrastruktura sprzętowo-systemowa przeznaczona do realizacji 
określonych prac w ramach Usług. 

Środowisko 
Ewaluacyjne 

Środowisko Pomocnicze udostępniane przez Zamawiającego 
podmiotom zewnętrznym na potrzeby Ewaluacji. 

Środowisko 
Produkcyjne 

Środowisko, na którym docelowo ma działać System P1 lub jego 
część przy użyciu rzeczywistych danych w celu realizacji 
rzeczywistych procesów.  

Środowiska 
Pomocnicze 

Środowiska, które mogą powstawać w trakcie realizacji Umowy, 
w celu realizacji czynności wskazanych w Umowie (w tym w 
Załącznikach), w tym w szczególności w celu przeprowadzania 
testów, Szkoleń lub Ewaluacji. 

Po pierwsze definiensy Infrastruktury Projektu oraz Środowiska są tożsame. Mówią o sprzęcie 
i oprogramowaniu komputerowym udostępnione Wykonawcy na potrzebę realizacji Umowy. Przedmiotem 
Umowy z kolei jest świadczenie Usług aby osiągnąć Cel jakim jest realizacja Projektu P1.  
Po drugie definicje Środowisk nie wskazują osoby odpowiedzialnej za udostępnienie tychże. Z umowy nie 
można wywnioskować czy Środowiska są zbudowane w ramach Infrastruktury Sprzętowej czy są osobną 
infrastrukturą. W okresie przygotowawczym Wykonawca ma obowiązek przejąć Infrastrukturę Projektu 
oraz przejąć lub przygotować Środowiska na zasadach określonych w Załączniku nr 12a - punkt 2.3 Umowy. 
Załącznik 12a mówi jedynie on procedurze przejęcia Infrastruktury Projektu. Następnie punkt 3 Umowy 
opisujący Okres Przygotowawczy nie mówi o żadnych wymaganiach i zobowiązaniach odnośnie Środowisk.  
Bez określenia w SIWZ w sposób konkretny i nie budzący wątpliwości, jakie zobowiązania dotyczą 
konkretnie Wykonawcy, nie jest możliwe sporządzenie oferty – Wykonawca nie ma pełnej wiedzy o zakresie 
swojej odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZU poprzez wyraźne określenie, że za 
przygotowanie i udostępnienie Środowisk odpowiada Zamawiający.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 310. Zamawiający w punkcie 4.9 do Umowy  zapisał postanowienie następującej treści: „W celu 
uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że niezależnie od udziału Product Ownera w planowaniu prac 
objętych Dyspozycją Rezultatu zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Wykonawca przyjmuje 
wyłączną odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatu stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji.” 
Zapis ten powoduje rozmycie odpowiedzialności Zamawiającego za dostarczenie produktu. Zgodnie z 
założeniami metodyki Agile, obie strony procesu wytwórczego oprogramowania mają obowiązek ze sobą 
współpracować. Brak tej współpracy uniemożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
zakresem i metodyką która obowiązuje przy wykonaniu przedmiotu Umowy. Obowiązek współpracy 
Zamawiającego z Dostawcą, wynika również z kodeksu cywilnego art. 639kc oraz 640kc.  
Co więcej Zamawiający w ten sposób zmienia zasadę odpowiedzialności dostawcy z zasady winy na 
odpowiedzialność na Zasadzie ryzyka. Zamawiający pomimo obowiązku współpracy wnikających z 
przepisów prawa, z założeń metodyki wytwórczej oprogramowania oraz z samej Umowy nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za niespełnienie tego zobowiązania, zatem na Dostawcy ciążyć będzie ryzyko 
dostarczenia odpowiedniego oprogramowania.  
Postanowienia SIWZ powodują, że umowa jest korzystna tylko dla jednej ze stron – dla Zamawiającego, a 
obowiązki nałożone są tylko na Wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie krytykowała takie 
kształtowanie stosunków umownych przez Zamawiającego – jak choćby w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 
roku, KIO/UZP 1698/10: „To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych 
warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc 
to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma 
dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne 
tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej 
same przywileje.” 
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZU poprzez: 

1. Wykreślenie całego punktu 4.9  
Bądź, 

2. Zmiany treści na następującą „W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że brak 
udziału Product Ownera w planowaniu prac objętych Dyspozycją Rezultatu zgodnie z 
postanowieniem poprzedzającym, zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za osiągnięcie 
rezultatu stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 311. Zamawiający w punkcie 6.7 Umowy zdefiniował zasadę odpowiedzialności Wykonawcy za 
działanie Systemu P1 „Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za działanie Systemu 
P1(Oprogramowania, Oprogramowania P1 oraz Oprogramowania e-Recepta) zgodnie z parametrami 
zdefiniowanymi w Załączniku nr 11.” 
Ustawodawca przyjmuje domyślną zasadę odpowiedzialności na zasadzie winy. Oznacza to, że dany 
podmiot odpowiada za szkody innego podmiotu jeśli jest winny jej powstaniu zgodnie z art. 415. W tym 
miejscu Zamawiający zmienia zasadę odpowiedzialności Wykonawcy, na odpowiedzialność za działanie 
systemu nawet w zakresie w którym Wykonawca nie ma na niego wpływu. W wielu miejscach umowa 
przewiduje możliwość dostępu do Systemu P1 z poziomu administratora, przez pracowników 
Zamawiającego. Administrator systemu ma wszystkie możliwe uprawnienia do dokonywania modyfikacji 
oraz zmian w Systemie. Obciążenie Dostawcę odpowiedzialnością na zasadach ryzyka, jest sprzeczne z 
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zasadą swobody umów, a także, z zasadami współżycia społecznego o których mowa w art. 3531 oraz art. 5 
kc. Tak samo orzekła KIO w wyroku o sygnaturze KIO 1388/10.  
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZU poprzez wykreślenie całego punktu 
6.7, co pozwoli na ustalenie domyślnej odpowiedzialności Dostawcy za działanie Systemu P1.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 312. Zamawiający w punkcie 7.1. Umowy zdefiniował stopień staranności w jakim mają zostać 
wykonane zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy; „Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonywania Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności właściwej dla czołowych 
firm branży IT, z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnej obsługi projektów 
informatycznych; terminowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, wykorzystując własne doświadczenie oraz 
dorobek nauki i praktyki oraz z należytą dbałością o interesy Zamawiającego oraz zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.”  
Definicja powyższa jest nieostra. Nie istnieje legalna definicja „najwyższej staranności”. Ustawodawca w 
kodeksie cywilnym przewidział należytą staranność uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez 
Dostawcę działalności zgodnie z art. 355 § 2 kc. Odwołanie się do najwyższej staranności uniemożliwia w  
praktyce poprawne wykonanie zobowiązań przez Dostawcę, gdyż każdorazowo trzeba stopień tej 
staranności określać. Jednak odwołanie się zamawiającego do „staranności właściwej dla czołowych firm 
branży IT” sugeruje, iż formułując zapisy SIWZu miał na myśli tę należytą staranność.  
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZu poprzez zamianę standardu 
najwyższej staranności, na należytą staranność i zastąpienie treści punktu 7.1 umowy na treść:  

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Umowy z zachowaniem należytej staranności 
właściwej dla czołowych firm branży IT, z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnej 
obsługi projektów informatycznych; terminowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, wykorzystując własne 
doświadczenie oraz dorobek nauki i praktyki oraz z należytą dbałością o interesy Zamawiającego oraz 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 313. W punkcie 7.3. - 7.3.1 Zamawiający umieścił następujące postanowienie „Wykonawca 
zapewnia, że Oprogramowanie dostarczane w ramach Tworzenia Oprogramowania oraz Usług 
Gwarancyjnych będzie stanowić rozwiązanie: nowoczesne, rozwojowe oraz zapewniające zaspokojenie 
potrzeb Zamawiającego wynikających z Umowy i celów Projektu P1”  
Klauzula dotycząca zapewnienia, iż oprogramowanie będzie stanowić rozwiązanie nowoczesne oraz 
rozwojowe jest nieostra. Umowa nie opisuje co Zamawiający rozumie jako nowoczesne rozwiązanie ani co 
rozumie jako rozwiązanie rozwojowe. Dodatkowo w punkcie 7.3.6 zawarty jest warunek, że 
oprogramowanie ma zapewniać możliwość dalszego rozwoju samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie. Wydaje się, że zakresu punktów 7.3.1 i 7.3.6 są tożsame, tym nie mniej żadna z klauzul nie wyjaśnia 
precyzyjnie na czym dokładnie ma polegać nowoczesność oprogramowania oraz jego rozwojowość.  
Dodatkowo należy nadmienić, że cel Projektu P1 wynika z Umowy, przy czym sam Cel Projektu jest niezgody 
w swoich postanowieniach z Przedmiotem Umowy. Realizacja Celu Projektu P1 leży wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, zatem niemożliwe jest zapewnienie, iż Oprogramowanie będzie zaspokajać potrzeby 
Zamawiającego wynikające z Celu Projektu. Obecnie Wykonawca zobowiązuje się jedynie do tworzenia 
oprogramowania w przypadku złożenia Dyspozycji przez Zamawiającego oraz do świadczenia Usług 
Gwarancyjnych, przy czym te usługi nie służą ze swej istoty realizacji celu, tj. dokończenia budowy Projektu 
P1. 
Zaskarżone zapisy SIWZ powodują, że umowa jest korzystna tylko dla jednej ze stron – dla Zamawiającego, 
a obowiązki nałożone są tylko na Wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie krytykowała takie 
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kształtowanie stosunków umownych przez Zamawiającego – jak choćby w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 
roku, KIO/UZP 1698/10: „To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych 
warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc 
to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma 
dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne 
tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej 
same przywileje.” 
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZu poprzez Wykreślenie w całości pkt. 
7.3.1 Umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 314. Zgodnie z punktami 8.1  Umowy Zamawiający Zobowiązany jest do współdziałania w 
realizacji przedmiotu Umowy, jednak zakres współdziałania ograniczony jest tylko do zakresu 
określonego w Umowie oraz Dyspozycjach.  
Ponieważ o celu i zakresie przedmiotu Umowy decyduje Zamawiający niemożliwa jest realizacja Umowy bez 
jego współdziałania którego zakres ogranicza się do współdziałania określonego w Umowie. Umowa z kolei 
jest autorstwa Zamawiającego, zatem zakres współdziałania Zamawiającego jest korzystny jedynie dla 
Strony Zamawiającej, a to z kolei jest niezgodne z prawem i ugruntowanym orzecznictwem KIO jak choćby 
w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 roku, KIO/UZP 1698/10.   
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZu poprzez zmianę treści punktu 8.1. na 
treść: „ Strony oświadczają, że są świadome, że do realizacji Usług opisanych Umową niezbędne jest 
współdziałanie Stron, przy czym Zamawiający zastrzega, że jego współdziałanie następować będzie w 
zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania Umowy oraz Dyspozycji przez Wykonawcę. Strony mogą 
rozszerzyć zakres współdziałania poprzez zawarcie stosownego, odrębnego porozumienia – w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 315. Zgodnie z punktem 8.3. Zamawiający wymaga współdziałania Wykonawcy z podmiotami 
zewnętrznymi wskazanymi przez Zamawiającego.  
Umowa nie przewiduje jednak zapewnienia przez Zamawiającego takie współdziałania. Ponieważ umowa 
oparta jest o standard odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ryzyka, ten standard przenosi się 
również na ewentualne współdziałanie osób trzecich niezbędne do wykonania Umowy. Postanowienia 
umowy nie przewidują zniesienia odpowiedzialności Wykonawcy za brak współdziałania osób trzecich, 
podczas gdy Wykonawca, pomimo braku współdziałania osób trzecich, w dalszym ciągu będzie zobowiązany 
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.  
Zaskarżone zapisy SIWZ powodują, że umowa jest korzystna tylko dla jednej ze stron – dla Zamawiającego, 
a obowiązki nałożone są tylko na Wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie krytykowała takie 
kształtowanie stosunków umownych przez Zamawiającego – jak choćby w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 
roku, KIO/UZP 1698/10: „To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych 
warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc 
to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma 
dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne 
tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej 
same przywileje.” 
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Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZu poprzez zmianę treści punktu 8.3. na 
treść: 

„Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z podmiotami zewnętrznymi wskazanymi 
przez Zamawiającego, dla których przygotowywane są, w ramach Projektu P1, interfejsy z 
systemami zewnętrznymi. Za zapewnienie współdziałania podmiotów zewnętrznych o których 
mowa w zdaniu powyżej odpowiada Zamawiający. W ramach Usług Gwarancyjnych 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do usuwania wszelkich Wad 
Oprogramowania wskazanych przez podmioty zewnętrzne.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 316. Zamawiający w punkcie 10.2. Umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek wstąpienia do 
procesu na wypadek istnienia wad prawnych w jakimkolwiek utworze dostarczonego przez Wykonawcę 
lub innego rezultatu prac Wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich 
roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 
koszty z tym związane.  
Procedury sądowe w Rzeczpospolitej Polskiej są wysoce sformalizowane, i bierność w wykonaniu ciążących 
na stronach obowiązków może skutkować brakiem możliwości podjęcia skutecznej obrony przeciw takim 
roszczeniom. Ponadto w punkcie 10.3 Wykonawca odpowiada za wady prawne Środowisk. Jak wskazano 
powyżej nie wiadomo kto Środowiska buduje i udostępnia, zatem obarczenie Wykonawcy 
odpowiedzialnością za wady prawne środowisk jest niezgodne z prawem, a w szczególności z zasadami 
współżycia społecznego. 
Zaskarżone zapisy SIWZ powodują, że umowa jest korzystna tylko dla jednej ze stron – dla Zamawiającego, 
a obowiązki nałożone są tylko na Wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie krytykowała takie 
kształtowanie stosunków umownych przez Zamawiającego – jak choćby w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 
roku, KIO/UZP 1698/10: „To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych 
warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc 
to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma 
dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne 
tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej 
same przywileje.” 
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZu poprzez 

1. wykreślenie punktu 10.3 w całości; 
oraz  

2. O zmianę treści punktu 10.2. i załączenie zaproponowanej treści.  
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną 
jakiegokolwiek utworu dostarczonego przez Wykonawcę lub innego rezultatu prac Wykonawcy, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach w terminie 3 Dni roboczych od 
dnia w którym Zamawiający otrzymał takie zgłosznie, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające 
na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia 
przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca wstąpi do 
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 
uboczną po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną przed 
roszczeniami, w tym koszty sądowe, koszty obsługi prawnej, w tym zastępstwa procesowego poniesione 
przez Zamawiającego lub inny podmiot uprawniony i wszelkie koszty związane z prowadzeniem 
postępowania ugodowego, w tym koszty ugody, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jej treści na 
piśmie pod rygorem nieważności.  
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 317. W punkcie 22 Umowy Zamawiający określił zasady odpowiedzialności oraz kary Umowne 
nakładane na Wykonawcę w wypadku niespełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.  
Urząd Zamówień Publicznych przekazał dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej 
Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania 
działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj. m.in. "Analizę dobrych 
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 
7 Osi POIG”. Przedmiotowe dokumenty zostały opracowane w oparciu o praktykę i doświadczenie zarówno 
wykonawców, jak i zamawiających, w tym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a 
także Urzędu Zamówień Publicznych. Podstawowym założeniem prac towarzyszących powstawaniu wyżej 
wymienionych dokumentów, było zrównoważenie ryzyk występujących po stronie wykonawcy i 
zamawiającego, w związku z przygotowywanym, a następnie realizowanym zamówieniem publicznym. W 
ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, opracowane materiały w sposób satysfakcjonujący spełniają ten 
warunek, proponując niejednokrotnie rozwiązania kompromisowe, tj. korzystne zarówno dla 
zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Z tych względów, Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje 
wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła 
finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków 
europejskich. W dokumencie czytamy przykładowo, iż: 
- „ (…) należy podkreślić znaczenie zapewnienia o zgodności wdrażanego oprogramowania z przepisami 
prawa obowiązującego na moment złożenia oferty w postępowaniu lub na moment późniejszy, o ile 
zostanie to należycie uzasadnione przez Zamawiającego (gdyż np. wynika ze specyfiki oprogramowania lub 
krótkiego czasu wdrożenia). Przy czym nie jest rekomendowane żądanie od Wykonawcy zapewnienia o 
zgodności wdrażanego oprogramowania z przepisami prawa obowiązującymi dopiero na moment odbioru 
systemu, gdyż nie sposób wówczas m.in. właściwie skalkulować oferty, zwłaszcza przy projektach 
trwających dłuższy czas, gdy ryzyko zmian w przepisach prawa jest istotnym czynnikiem.”  
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 
kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy.” 
- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to 
podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do 
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 
- „Standardem w umowach IT jest ustalenie limitu kar umownych. Jest to z reguły sprzężone z 
uprawnieniami Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w razie naliczenia kar umownych, które w sumie 
będą stanowiły określony procent wartości całej umowy.” 
Jednocześnie, Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 19 sierpnia 2016 r. opracowanie „UMOWA 
WDROŻENIOWA Z USŁUGAMI UTRZYMANIA WZORCOWE KLAUZULE” które wraz z komentarzem stanowią 
określenie standardowych zapisów do umów wdrożeniowych uwzględniających zarówno wymagania 
prawa, w tym prawa zamówień publicznych, jak i dobrych praktyk rynkowych. Z kolei w tym dokumencie 
czytamy:  
- „Zauważalną praktyką w umowach wdrożeniowych zawieranych w sektorze publicznym jest brak 
jakichkolwiek limitów w tym zakresie. Z drugiej strony budzi wątpliwość możliwość nielimitowanego 
naliczania kar – zarówno ze względu na szacowanie przez wykonawcę ryzyka i wpływ tego szacowania na 
cenę, jak i z uwagi na samą konstrukcję kar umownych (naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez zapłatę określonej sumy). W orzecznictwie 
podnosi się, że nielimitowana możliwość naliczania kar umownych oznacza niemożliwość ustalenia 
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maksymalnej wysokości kar, więc taka konstrukcja może być uznana za nieważną. Z tych powodów 
rekomendowane jest co najmniej rozważenie takiego limitu.”  
-„Zamawiający muszą pamiętać o tym, że decyzja o pozostawieniu w umowie ogólnej zasady nielimitowanej 
odpowiedzialności lub o wprowadzeniu limitu ma z punktu widzenia wykonawców istotne znaczenie i 
wpływa na ich sytuację w danym postępowaniu. Rekomendowane jest więc podejmowanie decyzji w tym 
przedmiocie po wnikliwej analizie okoliczności danego przypadku, przy założeniu, że wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności (np. do kwoty równej łącznemu wynagrodzeniu wykonawcy brutto) może w 
poszczególnych przypadkach być z punktu widzenia interesów zamawiającego działaniem nawet nie tyle 
dopuszczalnym, co wręcz wskazanym.” 
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy 
poprzez:  

1. modyfikacje postanowień punktu 22 i dodanie punktu 22.9 o poniższej treści: 
„w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich wynikłych z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy zawinionego przez 
Wykonawcę, jego podwykonawców i ich pracowników, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie 
odpowiedzialność za takie roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie wynikłych z 
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy zawinionego przez Wykonawcę.” 

2. Modyfikację punktów 22.1.3, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7, 22.1.9, 22.1.12, 22.1.13, 22.1.17, 22.1.19, 
22.1.20 poprzez zamianę słów „opóźnienie” na „zwłoka” i przyjęcie za definicję zwłoki zgodnej z 
kodeksem cywilnym tj. kwalifikowanej formy opóźnienia w której zawinienie podmiotu jest 
niezbędne do przypisania mu odpowiedzialności za dane zdarzenie. 

3. Modyfikację punktu 22.8 poprzez zmianę postanowienia na poniższej treści:  
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu.”  

4. Modyfikację punktu 22.10 poprzez dodanie zapisu o poniższej treści:  
„Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona wyłącznie do strat rzeczywistych, z 
wyłączeniem utraconych korzyści, jednak maksymalnie do kwoty równej 100 % Wynagrodzenia za 
Dyspozycję lub Usługę, w związku z realizacją których powstało zdarzenie powodujące odpowiedzialność 
Wykonawcy.” 
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje 
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami 
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, 
wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, 
Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie. Ponadto, Wykonawca 
argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia musiałby skutkować 
przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów rynkowych. Zasady 
dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa, także w trybie Prawa Zamówień Publicznych czyniła 
zadość funkcjonującym zasadom rynku. Co więcej takie zapisy są również rekomendowane przez 
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 modyfikacji Umowy w pkt. 22.2 dodając generalną zasadę :” 
Ilekroć w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się przez to opóźnienie z winy Wykonawcy.” 
 
Pytanie 318. Dotyczy SIWZ pkt III.5. i wzoru umowy dla Części I:  
W punkcie III.5. SIWZ Zamawiający pisze:  
„W ramach przedmiotowego zamówienia są przewidziane opcje, zgodnie z poniższym zakresem: Część I: 
Zamawiający gwarantuje 12% z Usług Tworzenia Oprogramowania i dwóch Usług Gwarancyjnych oraz 90% 
z pozostałych Usług Gwarancyjnych i Usług Autoryzacji.”  
Natomiast w punkcie 2.10 wzoru umowy dla Części II czytamy:  
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„2.10.    Zamawiający gwarantuje złożenie Wykonawcy Dyspozycji o wartości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 16.2.1.”  
Prosimy o wyjaśnienie, która z tych informacji jest prawidłowa?  
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 2017-07-27 dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 319. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 16 WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH pkt 3c) 
W pkt 3c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca „stworzył warunki organizacyjne i techniczne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed 
nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o systemie” 
Zamawiający nie ujawnił w jaki sposób są zrealizowane obecnie zabezpieczenia, więc Wykonawca nie ma 
możliwości oceny czy będzie możliwość stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych spełniających 
to wymaganie. W szczególności Wykonawca może zaistnieć konieczność dokonania dużych nakładów 
finansowych przez Wykonawcę na uzupełnienie infrastruktury techniczno-systemowej w celu spełnienia 
tego wymagania wobec ciągle zmieniających się zagrożeń. 
Wobec powyższego czy Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 3c) na: 
„c) stworzył warunki organizacyjne i techniczne w ramach istniejącej infrastruktury techniczno-
systemowej zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed 
nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o systemie,”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 320. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 16 WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH pkt 6 i 7  
W pkt 7 Zamawiający wymaga raportowania dotyczącego występowania naruszeń bezpieczeństwa. 
Raportowanie o takim zakresie i czasie wykonania 24 godziny wymaga zastosowania narzędzi 
automatyzujących. Rodzaj i skala narzędzi automatyzujących raportowanie naruszeń bezpieczeństwa jest 
zależna od rodzaju i wielkości systemów informatycznych, które mają być objęte  monitorowaniem. 
Zamawiający w przedstawionej liście infrastruktury sprzętowo-systemowej nie posiada takich rozwiązań. 
Nie jest także znana skala systemów informatycznych na podstawie której można byłoby oszacować koszt 
takich narzędzi. Czy Zamawiający posiada narzędzia do raportowania, przy pomocy których będzie można 
wykonać takie raporty i czy raportowanie może się odbywać z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych 
przez Zamawiającego? Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa do 
„nie później niż w ciągu 72 godzin”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 321. 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III pkt 13 oraz odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ pkt II dla Części I 
Zamówienia i Załącznik nr 1b do SIWZ pkt II dla Części I Zamówienia, zarówno Kierownik Projektu jak i 
Zastępca Kierownika Projektu w ramach swoich obowiązków mają wpisane: 
„[…] 2) Wsparcie we współpracy z interesariuszami projektów; 
3) Wsparcie w zarządzaniu obszarem analitycznym, architektonicznym, wdrożeniem, utrzymaniem ITS i 
warstwą aplikacji.” 
W Załączniku nr 17 do Umowy dla Części I Zamówienia i Załącznik nr 7 do Umowy dla Części II Zamówienia 
definiujących strukturę organizacyjną Projektu P1 oraz zadania i odpowiedzialności poszczególnych ról dla 
Kierownika Projektu i Zastępcy Kierownika Projektu nie ma wskazanych żadnych zadań i odpowiedzialności 
z zakresu wskazanego w SIWZ i Załącznikach nr 1a i nr 1b do SIWZ. 
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W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ww. zapisy zawarte w SIWZ Rozdział III pkt 13, 
Załącznik nr 1a ora Załącznik nr 1b do SIWZ pkt II są nadmiarowe oraz ich usunięcie.  
W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego ww. zapisów wnosimy o wskazanie dokładnych zadań 
jakie oczekiwane są od przedstawicieli Wykonawcy w powyższym zakresie gdyż obecny kształt SIWZ jest 
nieprecyzyjny w tym zakresie. Brak tych informacji uniemożliwia ustalenie faktycznego zakresu prac 
oczekiwanego od Wykonawcy i rzetelne oszacowanie kosztów realizacji prac oczekiwanych przez 
Zamawiającego, a co za tym idzie złożenia przez Wykonawcę prawidłowo skalkulowanej oferty.  
Odpowiedź: 
Zadania jakie mają realizować Kierownicy Projektu oraz ich zastępcy wynikają zarówno z zapisów SIWZ 
Umowy jak i metodyki PRINCE 2 zastosowanej w Projekcie. Zadania się nie wykluczają a stanowią spójną 
całość. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 322. 
W SIWZ Rozdział III pkt 13 lit. b) Zamawiający wprowadza wymaganie dotyczące udziału w realizacji osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę w wymiarze co najmniej 40 godzin tygodniowo. 
Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy ww. punktu dotyczące osób zatrudnionych w rolach przedstawionych w 
SIWZ Rozdział III pkt 13, czy wszystkich pracowników przedstawionych do realizacji przedmiotu Umowy. 
Dodatkowo obecne zapisy zobowiązują Wykonawcę do wymuszenia na pracownikach pracę w 
nadgodzinach, bądź dniach wolnych od pracy – zapisy nie uwzględniają dni ustawowo wolnych od pracy. 
Rozumiejąc, że Zamawiający wymaga dyspozycyjności i pracy na pełen etat osób zatrudnionych w rolach 
przedstawionych w SIWZ Rozdział III pkt 13 wnosimy o zmianę treści SIWZ Rozdział III pkt 13 na 
następujący:  
„Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu 
zamówienia w pełnym etacie wymiaru pracy, jeżeli taki wymiar prac będzie oczekiwany zgodnie z 
Dyspozycją.” 
Odpowiedź: 
Zapisy ww. punktu, dotyczą osób zatrudnionych w rolach przedstawionych w SIWZ Rozdział III pkt 13. 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 323. 
W SIWZ Rozdział V pkt 1.2.3 dla cz.2 Zamówienia 
Wymagane jest wykazanie się doświadczeniem obejmującym „wdrożone” systemy analogicznie jak dla 
części pierwszej zamówienia co jest wymaganiem nadmiarowym i niezwiązanym z przedmiotem 
zamówienia. Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest wyłącznie rozwój oprogramowania z pominięciem 
świadczenia usług instalacji (wdrożenia) oraz z pominięciem świadczenia usług utrzymania. Prosimy o 
modyfikację wymogów w zakresie wykazania się doświadczeniem adekwatnym do przedmiotu zamówienia 
oraz wyłączenie wymogu dot. wdrożonych systemów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.. 
 
Pytanie 324 
W SIWZ w Rozdziale III pkt 5 Zamawiający przedstawił informację o przewidzianych opcjach dla Części I 
Zamówienia w następujący sposób: 
„Część I: 90% Usług Tworzenia Oprogramowania, 100% Usług Autoryzacji, 100% Szkoleń oraz 50% Usług 
Gwarancyjnych” 
Wzór Formularza Ofertowego przedstawiony w Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Załącznika 3a do 
SIWZ Tabela 2 przedstawia 10 Usług Gwarancji, które rozliczane są zarówna miesięcznie jak i za faktyczne 
zrealizowane Roboczogodziny. 
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a) Prosimy o przedstawienie które dokładnie Usługi Gwarancji zostaną zamówione przez 
Zamawiającego oraz przedstawienie w jaki sposób zostanie określony poziom 50% tych Usług 
Gwarancji w kontekście różnych sposobów ich rozliczania? 
Brak tych informacji uniemożliwia ocenę gwarantowanego zakresu prac jakie będą oczekiwane od 
Wykonawcy i możliwość wyliczenia kosztów świadczenia usług. 

b) Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zakłada utrzymywać System P1 nie 
zamawiając wszystkich Usług Gwarancji związanych z utrzymaniem systemu i jak w takim przypadku 
przejmie od Wykonawcy odpowiedzialność za te obszary w ramach niniejszej Umowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 2017-07-27 dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 325 
W SIWZ Rozdział V pkt 1.2.3.2 dla Część I i Część II wymagania potwierdzenie 2-lat doświadczenia w Agile. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, aby poza rolami Kierownika Projektu, Zastępcy 
Kierownika Projektu, Kierownika Zespołu programistów, pozostali członkowie zespołu legitymowali się 
doświadczeniem w realizacji projektów w metodykach zwinnych w okresie nie krótszym niż 1 rok?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 326 
W SIWZ Rozdział V pkt 1.2.3.2 dla Część I i Część II wymaganie posiadania certyfikatu dla COSMIC dla ról 
Architekta i Analityków powinno z punktu widzenia celu postawionego warunku powinno dawać 
Zamawiającemu rękojmię zaangażowania osób posiadających doświadczenie w szacowaniu zamówień 
metodą COSMIC stąd prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w miejsce certyfikatu dopuszcza (analogicznie 
jak dla doświadczenia Agile) wykazanie się co najmniej rocznym doświadczeniem w projektach 
realizowanych z wykorzystaniem szacowania punktów funkcyjnych metodą COSMIC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 327 
Załącznik nr 9 do SIWZ – projekt gwarancji należytego wykonania umowy 
Zwracamy uwagę, że w treści projektu gwarancji brakuje zapisów dot. weryfikacji podpisu Dyrektora 
Jednostki Beneficjenta. Wystawcy gwarancji bankowych jaki i ubezpieczeniowych bez możliwości 
weryfikacji umocowania do wystawienia żądania zapłaty nie są w stanie jej zrealizować. 
W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie treści gwarancji o zapis: 
„W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające Państwa oświadczenie należy przekazać Gwarantowi za 
pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek. Bank ten potwierdzi, że widniejący na żądaniu 
podpis należy do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jeżeli w celu przekazania 
Państwa żądania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny 
tekst żądania wraz z Państwa oświadczeniem i potwierdzić, że oryginalny dokument został przesłany do 
banku.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 328 
Załącznik nr 9 do SIWZ – projekt gwarancji należytego wykonania umowy  
„Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę w tym właściwe usunięcie 
wad i usterek w okresie gwarancji lub rękojmi” 
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Zwracamy uwagę, iż treść gwarancji nie zawiera zapisów o terminie obowiązywania rękojmi. Czy rękojmia 
za wady jest również przedmiotem zabezpieczenia? Prosimy o odpowiednie uzupełnienie treści wzoru 
gwarancji lub wykreślenie rękojmi z powyższego zapisu oraz dostosowanie do zapisów umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 329 
W Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Załącznika 3a do SIWZ Tabela 2 Zamawiający wymaga aby 
Tworzenie Oprogramowania zostało podane w Roboczogodzinach oraz Punktach Funkcyjnych wskazując 
odpowiednio ilości 150 tys. Roboczogodzin i 5 000 Punktów Funkcyjnych. Prosimy o wyjaśnienie czy: 

a) obie pozycje formularza cenowego winny być zsumowane jako cena za całość przedmiotu 
zamówienia? 

b) w odniesieniu do wyjaśnienia zawartego w Formularzu Cenowym: „Ilości Punktów Funkcyjnych i 
Roboczogodzin wskazane w formularzu mają charakter poglądowy i służą jedynie do porównania 
ofert, a Zamawiający w Umowie wpisze maksymalne wynagrodzenie brutto szacowane 
odpowiednio dla Tworzenia Oprogramowania, Usług Dodatkowych, Usługi Autoryzacji i Szkoleń” 
Zamawiający dopuszcza do sytuacji, w której zamówienia prac Wykonawcy osiągną limit 
wynagrodzenia brutto i jednocześnie przekroczą limit liczby Roboczogodzin lub Punktów 
Funkcyjnych określony w Formularzu Cenowym, które stanowiły podstawę wyceny Oferty 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 2017-07-27 w powyższym zakresie. Zamawiający potwierdza 
możliwość wystąpienia okoliczności opisanej w pkt b).  
 
Pytanie 330 
W Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Załącznika 3b do SIWZ Tabela 2 Zamawiający wymaga aby 
Tworzenie Oprogramowania zostało podane w Roboczogodzinach oraz Punktach Funkcyjnych wskazując 
odpowiednio ilości 200 tys. Roboczogodzin i 5 000 Punktów Funkcyjnych. Prosimy o wyjaśnienie czy: 

a) obie pozycje formularza cenowego winny być zsumowane jako cena za całość przedmiotu 
zamówienia? 

b) w odniesieniu do wyjaśnienia zawartego w Formularzu Cenowym: „Ilości Punktów Funkcyjnych i 
Roboczogodzin wskazane w formularzu mają charakter poglądowy i służą jedynie do porównania 
ofert, a Zamawiający w Umowie wpisze maksymalne wynagrodzenie brutto szacowane 
odpowiednio dla Tworzenia Oprogramowania, Usług Dodatkowych, Usługi Autoryzacji i Szkoleń” 
Zamawiający dopuszcza do sytuacji, w której zamówienia prac Wykonawcy osiągną limit 
wynagrodzenia brutto i jednocześnie przekroczą limit liczby Roboczogodzin lub Punktów 
Funkcyjnych określony w Formularzu Cenowym, które stanowiły podstawę wyceny Oferty 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 2017-07-27 w powyższym zakresie. Zamawiający potwierdza 
możliwość wystąpienia okoliczności opisanej w pkt b).  
 
Pytanie 331. 
Prosimy o potwierdzenie, że w świetle zapisów wzoru Umowy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 10 do 
SIWZ) w par. 1 ust. 1 za upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy uważani są także potencjalni 
Podwykonawcy, którym informacje określone w tym ustępie są konieczne do przygotowania wycen 
niezbędnych dla przygotowania oferty.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ.  
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Pytanie 332. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 wzoru umowy dla Części I przedstawiona została następująca definicja Personelu Wykonawcy 
„osoby oddelegowane do realizacji Umowy przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej.”. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że definicja Personelu 
Wykonawcy zawiera w sobie także Podwykonawców i odpowiednie uwzględnienie tego w zapisach Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w ramach definicji Personelu Wykonawcy uwzględniono osoby pozostające w 
dyspozycji Podwykonawcy.  
 
Pytanie 333. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 wzoru umowy dla Części I przedstawiona została następująca definicja Zespołu Deweloperskiego 
„osoby fizyczne zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego, 
wskazane w Dyspozycji, skierowane do realizacji Tworzenia Oprogramowania w jej ramach.”. Prosimy o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, że definicja Zespołu Deweloperskiego zawiera w sobie także 
Podwykonawców i odpowiednie uwzględnienie tego w zapisach Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że w ramach definicji Zespołu Deweloperskiego uwzględniono osoby pozostające 
w dyspozycji Podwykonawcy. 
 
Pytanie 334. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 2.3 wzoru umowy dla części I Zamawiający określa, że w ramach Okresu Przygotowawczego 
Wykonawca przejmuje w utrzymanie Infrastrukturę Projektu oraz tym samym rozpoczyna świadczenie 
Usług Gwarancji, o których mowa w Umowie. W związku z faktem, że za Usługi Gwarancji Wykonawca 
będzie uzyskiwał wynagrodzenie dopiero po zakończeniu Okresu Przygotowawczego, a Zamawiający wprost 
wskazuje, że za usługi świadczone w Okresie Przygotowawczym Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
prawo do wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie, że przejęcie w utrzymanie Infrastruktury Projektu i 
Środowisk nastąpi na koniec Okresu Przygotowawczego. W przeciwnym wypadku zapisy Umowy prowadzą 
do zobowiązań po stronie Wykonawcy, które uzyskują znamiona darowizny z wszelkimi tego 
konsekwencjami. 
Odpowiedź: 
Okres przygotowawczy zgodnie z definicją z Umowy przygotowuje Wykonawcę do realizacji Usług 
Gwarancji, a nie jest okresem, w którym Wykonawca świadczy te usługi. 
 
Pytanie 335. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 2.4 wzoru umowy dla części I Zamawiający wprowadził niemożliwe do zrealizowania przez 
Wykonawcę zobowiązanie o treści: „Celem Umowy jest realizacja Projektu P1, w szczególności zbudowanie 
Systemu P1 – w zakresie wynikającym z Umowy i składanych przez Zamawiającego Dyspozycji.”. Mając na 
uwadze, że Wykonawca nie jest Beneficjentem Projektu, w ramach którego realizowany jest system 
informatyczny zgodnie z niniejszym postępowaniem, Wykonawca nie może przejąć obowiązków 
Zamawiającego związanych z zapewnieniem realizacji Projektu P1.  
Mając na uwadze wyżej cytowany zapis na Wykonawcę narzucane są zobowiązania nie tylko do realizacji 
wdrożenia zamówionego systemu zgodnie z niniejszym postępowaniem, ale także zobowiązania do 
osiągnięcia celów koniecznych do realizacji Projektu P1 jakie nie są do końca znane Wykonawcy i na 
osiągnięcie, których Wykonawca nie ma wpływu. W tej postaci przedmiotowe Zamówienie miałoby 
charakter zamówienia na inwestora zastępczego, który odpowiedzialny jest za ostateczne cele jakie ma 
osiągnąć Zamawiający – realizacja Projektu P1 - i dla przedstawionego SIWZ miałoby charakter umowy 
niemożliwej do realizacji. 
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Projekt P1 zgodnie z przedstawianymi publicznie informacjami (m.in. publiczna prezentacja Projektu P1 w 
ramach PO PC) wartość Projektu ma przekroczyć ponad 200 mln zł, a przedmiotowe postępowanie dotyczy 
kontraktacji prac za kwotę poniżej 120 mln zł. W ramach Projekt P1 Zamawiający realizuje i zakłada 
realizować szereg działań, które nie są objęte przedmiotowym postępowaniem m.in.: działania związane z 
realizacją promocji projektu, zamówienia realizacji prac rozwoju Oprogramowania e-Recepty już 
realizowane przez Zamawiającego, świadczenie usług audytu bezpieczeństwa dla Projektu P11, świadczenie 
usług testów Systemu P1 w ramach Projektu P1. Działania te są i będą realizowane przez inne podmioty niż 
Wykonawca, a sam Wykonawca nie jest/ będzie podmiotem nadzorującym realizację tych prac przez co nie 
jest w stanie zapewnić prawidłowości ich wyników mających ostatecznie doprowadzić do realizacji Projektu 
P1 z sukcesem.  
Dodatkowo należy wskazać, że zobowiązania których miałby się podjąć Wykonawca są zadaniami innymi niż 
związane z pracami informatycznymi zgodnie z kodem zamówienia. Zgodnie z SIWZ część III pkt 4 kod 
zamówienia określony w CPV jest następujący:  

• 72 00 00 00 - 5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia. 

Kod zamówienia jednoznacznie wskazuje zakres przedmiotu zamówienia jedynie do wykonania i wdrożenia 
systemu informatycznego. Nie ma w tym zakresie mowy o innych usługach, które konieczne byłyby do 
zagwarantowania realizacji Projektu P1, a do których można zaliczyć m.in.: usługi prawne, usługi 
konsultingowe / doradcze, usługi promocji / wsparcia promocji, usługi wsparcia rozliczeń finansowych. 
Realizacja wyłącznie usług informatycznych nie zapewnia w żaden sposób możliwości osiągnięcia celów, 
rezultatów Projektu P1, o którym mowa w pkt 2.3 Umowy.  
Dodatkowo Zamawiający w pkt 2.7 nakłada na Wykonawcę odpowiedzialność kar umownych za brak 
osiągnięcia celów Projektu P1, a na realizację których jak wskazano powyżej Wykonawca nie ma wpływu: 
„Brak osiągnięcia celu Projektu P1 w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
uznaje się za nienależyte wykonanie Umowy w części, w której niedotrzymanie celu Projektu P1 nastąpiło” 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany właściwie i 
w pełni przez Wykonawcę poprzez przejęcie przez niego zobowiązania, że wytwarzane przez Wykonawcę 
Oprogramowanie będzie gwarantowało zbudowanie Systemu P1 pozwalających na osiągnięcie celów, 
rezultatów i wskaźników Projektu przez Zamawiającego, a sama gwarancja uzyskania ostatecznych celów i 
rezultatów Projektu P1 leży po stronie Zamawiającego. W tym celu, czy Zamawiający z postanowienia pkt 
2.4 skreśli słowa „realizacja Projektu P1, w szczególności”? 
Tym samym, mając na uwadze powyższą argumentację, czy Zamawiający zastąpi: 
- w postanowieniu pkt 2.5 Umowy słowa „celów Projektu P1 wskazanych w Załączniku nr 1”, 
- w postanowieniu pkt 2.6 Umowy słowa „celu Projektu P1, o którym mowa w postanowieniu 
poprzedzającym”, 
- w postanowieniu pkt 2.7 Umowy słowa „celu Projektu P1” (w dwóch miejscach), 
- w postanowieniu pkt 3.8 Umowy słowa „celu Projektu P1”, 
- w postanowieniu pkt 7.3.1 Umowy słowa „celów Projektu P1”, 
- w postanowieniu pkt 9.2 Umowy słowa „celów Projektu P1”, 
słowami „celów Umowy, o których mowa w pkt 2.4”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Wykonawca odpowiada za cel Projektu P1 w zakresie  
wynikającym z Umowy i składanych przez Zamawiającego Dyspozycji.  
 
Pytanie 336. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 

                                                           
1
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/zamowienia/plan_zamowien_publicznych_na_rok_2017_58b6acc2
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W pkt 2.10 wzoru umowy dla części I znajduje się zapis „Zamawiający gwarantuje złożenie Wykonawcy 
Dyspozycji o wartości 10% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 16.2.1.” natomiast w 
SIWZ Rozdział III pkt 5 dla Części I Zamawiający wskazuje uruchomienie opcji w zakresie „90% Usług 
Tworzenia Oprogramowania, 100% Usług Autoryzacji, 100% Szkoleń oraz 50% Usług Gwarancyjnych”. 
Prosimy o wskazanie jednoznacznych zapisów dotyczących wielkości gwarantowanego zamówienia jakie 
zakłada Zamawiający dla Części I zamówienia, w celu umożliwiania Wykonawcy szacowań koniecznych do 
złożenia oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 2017-07-27 dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 337. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Wzór Umowy dla części I – Definicje – zawiera następującą definicję Dnia Roboczego: „dzień od 
poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce 
oraz u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę, przy czym zmiana godzin pracy w 
ramach Dnia Roboczego wymaga jedynie poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego (za 
pośrednictwem wiadomości e-mail).” 
Prosimy o doprecyzowanie definicji Dnia Roboczego tak aby pozostawała w zgodzie z Kodeksem Pracy i 
obejmowała 40 godzinny czas pracy w tygodniu (aktualnie jest to 45 godzin tygodniowo). Wnosimy również 
o zmianę zapisu pozwalającego Zamawiającemu jednostronnie zmienić godziny pracy w ramach dnia 
roboczego. W szczególności wskazany powyżej zapis pozwala na jednostronną zmianę godzin w ramach 
dnia roboczego na od 00:00 do 23:59 o czym Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem 
poczty e-mail.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Definicja Dnia Roboczego jest użyta na potrzeby realizacji 
przedmiotowej Umowy. 
 
Pytanie 338. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Wzór umowy dla części I – 2 Przedmiot Umowy punkt 2.8 – „Wykonawca oświadcza, że jest świadom, że 
wszelkie realizowane przez niego Usługi mają doprowadzić do skutków, jakimi są budowa, utrzymanie oraz 
rozwój Systemu P1”. 
Beneficjentem i właścicielem Projektu P1 jest Zamawiający, który decyduje o zakresie zaangażowania 
poszczególnych wykonawców w szczególności Wykonawcy Części 1 i Części 2 Zamówienia jak również 
zaangażowania własnego i być może innych podwykonawców. Nieuzasadnionym jest zatem przenoszenie 
tej odpowiedzialności w całości na Wykonawcę Części 1 – wnosimy o potwierdzenie powyższego 
rozumienia Umowy przez Wykonawcę oraz o zmianę zapisu na analogiczny jak w Części 2: „Wykonawca 
oświadcza, że jest świadom, że wszelkie realizowane przez niego Usługi mają przyczynić się do powstania 
skutków, jakimi są budowa, utrzymanie oraz rozwój Systemu P1” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza i nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 339. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 3.4 wzoru umowy dla Części I za działania związane z przygotowaniem się do 
świadczenia usług w ramach Umowy w tzw. Okresie Przygotowawczym Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie. Jednakże w innych zapisach Umowy, Zamawiający narzuca 
Wykonawcy realizację prac, których realizacja jest płatna w ramach realizacji Umowy po Okresie 
Przygotowawczym a w samym Okresie Przygotowawczym nie jest płatna. Do prac takich należy zaliczyć: 

a) Przejęcie w utrzymanie i utrzymanie Infrastruktury Projektu oraz Środowisk – zgodnie z pkt 2.3 i 
pkt 3.6 Umowy oraz zasadami określonymi w Załącznik 12a 

b) Usługi Instalacji – zgodnie z pkt 6.2 Umowy; 
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c) Przeprowadzenie warsztatów z metodyki stosowania COSMIC – zgodnie z pkt 3 ppkt 19) Załącznik 
nr 8 do Umowy. 

Należy wskazać, że taka konstrukcja Umowy jest sprzeczna wewnętrznie. Zgodnie z definicją podaną w 
Umowie pkt 1 Okres Przygotowawczy to „początkowy okres realizacji Umowy mający umożliwić 
Wykonawcy świadczenie Usług, w czasie którego Wykonawca wykonuje czynności opisane Umową, 
przygotowujące do świadczenia Usług – za co Zamawiający nie ponosi kosztów.”. Mając powyższe na 
uwadze w okresie tym muszą zostać przeprowadzone działania związane z przygotowaniem się i przejęciem 
w utrzymanie Infrastruktury Projektu P1 oraz świadczenie płatnych Usług  Gwarancji zgodnie z zapisami 
Umowy. Zakres tych działań reguluje Załącznik nr 8 do Umowy i nie ma w nim zapisów o świadczeniu w tym 
okresie przez Wykonawcę usług utrzymania Infrastruktury Projektu i Środowisk, Usług Instalacji oraz Usług 
Dodatkowych. Zatem intencję Zamawiającego w zakresie zadań jakie oczekiwane są od Wykonawcy w 
Okresie Przygotowawczym należy rozumieć jako przygotowanie się do świadczenia usług a nie ich fizyczne 
świadczenie. 
Dodatkowo wprowadzenie przez Zamawiającego obowiązku realizacji prac, za które Wykonawca powinien 
uzyskać wynagrodzenie, odmawiając mu tego wynagrodzenia jest naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczych, która musi być zarobkowa, czyli musi 
przynosić zysk przedsiębiorcy (świadczącemu usługi). Narzucając świadczenie usług w Okresie 
Przygotowawczym bez wynagrodzenia Zmawiający wymusza na Wykonawcy realizację prac w ramach 
darowizny. Wykonawca nie ma nawet gwarancji, że może te prace wliczyć w ryczałt późniejszych Usług 
Gwarancyjnych, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ Część III pkt 5 dla Części I Zamawiający nie precyzuje ile i 
jakie Usługi  Gwarancyjne faktycznie zostaną zamówione przez niego. Ten stan może doprowadzić do 
sytuacji, w której usługi utrzymania Infrastruktury Projektu P1 czy też Usługi Dodatkowe znajdą się poza 
zamówieniami realizowanymi przez Zamawiającego i Wykonawca nigdy nie uzyskać płatności za swoje 
usługi świadczone na mocy prawa. 
W związku z powyższymi wnosimy o potwierdzenie powyższego rozumienia zakresu prac określonych 
umową poprzez usunięcie z całości z Umowy zapisów odnoszących się do możliwości świadczenia usług 
przez Wykonawcę w Okresie Przygotowawczym poprzez zmianę treści poniższych elementów Umowy na 
następujące: 

a) Umowa pkt 2.3. „W ramach wynagrodzenia opisanego Umową, w trakcie Okresu 
Przygotowawczego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania się do przejęcia Infrastruktury 
Projektu od Zamawiającego oraz przejęcia lub przygotowania Środowisk, na zasadach określonych 
w Załączniku nr 12a, z pierwszym dniem następującym po zakończeniu Okresu 
Przygotowawczego.”; 

b) Umowa pkt 3.6 „W ramach Okresu Przygotowawczego, w terminach wynikających z Załącznika nr 8 
lub ustalonych na bieżąco przez Strony, Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia Infrastruktury 
Projektu, a następnie od następnego dnia po zakończeniu Okresu Przygotowawczego realizacji przy 
jej użyciu świadczeń zdefiniowanych w Umowie i składanych na jej podstawie Dyspozycjach.” 

c) Umowa pkt 6.2 „Usługi Gwarancyjne będą świadczone od pierwszego dnia następującego po 
zakończeniu Okresu Przygotowawczego.”; 

d) Załącznik nr 8 do Umowy pkt 3 ppkt 1) „ przygotowanie do przejęcie Infrastruktury CSIOZ, zgodnie z 
Załącznikiem nr 10a do Umowy; Weryfikacja: podpisany przez Strony Protokół udostępnienia 
Infrastruktury CSIOZ.”; 

e) Usunięcie z Załącznik nr 8 do Umowy całości zapisów pkt 3 ppkt 19). 
Odpowiedź: 
Ad. a) zgodnie z odpowiedzią na pytanie 334; 
Ad. b) Zgodnie z pkt 6.2 wzoru Umowy „Usługi Gwarancyjne będą świadczone od pierwszego dnia 
następującego po zakończeniu Okresu Przygotowawczego. Usługi Instalacji będą świadczone w wyniku 
Zgłoszenia Zamawiającego. Usługi Dodatkowe będą świadczone na podstawie odpowiedniej Dyspozycji. 
Ad. c) Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. 
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Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ w pozostałym zakresie.  
 
Pytanie 340. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.5 Zamawiający stwierdza, że „[…] Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe wynikające z 
niezrealizowania wszystkich czynności objętych Załącznikiem nr 8, chyba że brak ich realizacji wynika z 
wyłącznej winy Zamawiającego.”. 
Zdefiniowanie w ten sposób zobowiązanie finansowe nałożone na Wykonawcę nie jest w żaden sposób 
mierzalne i uniemożliwia podjęcie decyzji o możliwości przyjęcia takiego zobowiązania. W szczególności 
Zamawiający w pkt 22.1.3 nakłada na Wykonawcę kary umownej, która reguluje jednoznacznie 
odpowiedzialność kar umownych po stronie Wykonawcy. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że skutki finansowe, o których 
mowa w pkt 3.5 ograniczone są jedynie do odpowiedzialności określonej Umową. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż skutki finansowe o których mowa w pkt 3.5 wzoru Umowy mogą wynikać z zasad 
odpowiedzialności określonej Umową, w tym odpowiedzialności wynikającej z pkt 22.3 wzoru Umowy. 
 
Pytanie 341. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.8 Zamawiający wskazuje na możliwość podjęcia decyzji o zmianie infrastruktury projektu wskazując 
na różne okoliczności w których zmiana może się pojawić. Zamawiający wskazuje na możliwość renegocjacji 
umowy w przypadku gdy zmiany przekroczą 20% przy czym nie jest w żaden sposób wskazane w jaki sposób 
% zmiany będzie wyliczony. 

1. Jakim % zmiany skutkowała będzie np. zmiana systemu operacyjnego?, 
2. Jakim % zmiany skutkowała będzie np. zmiana oprogramowania serwerów aplikacyjnych? 
3. Jakim % zmiany skutkowała będzie np. zmiana oprogramowania bazodanowego? 
4. Jakim % zmiany skutkowała będzie np. zmiana systemu operacyjnego? 

Odpowiedź: 
Sposób wyliczenia zmian w powyższym zakresie został opisany w pkt 3.8 oraz 3.10 wzoru Umowy.  
 
Pytanie 342. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W związku z punktem 3.8 wnioskujemy, aby każda zmiana (nie ilościowa) w infrastrukturze sprzętowej, 
skutkowała analizą wpływu na umowę. 
Odpowiedź: 
Każda zmiana przed jej wprowadzeniem przez Wykonawcę bądź wpływająca na realizację Umowy będzie 
uzgadniana. 
 
Pytanie 343. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.7 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podpisania się pod oświadczeniem o treści „Wykonawca 
oświadcza, że Infrastruktura Projektu jest wystarczająca dla realizacji celu Projektu P1, w szczególności 
poprzez świadczenie Usług opisanych w Umowie.” – Prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości: 

a) Na jakiej podstawie cześć sprzętu zakupionego i dedykowanego dla projektu P1 (bazując na 
Załączniku nr 12a) – w szczególności ponad 30% serwerów z pozycji 12, ponad 55% serwerów z 
pozycji 50 została przesunięta do innego projektu? 

b) W jaki sposób Zamawiający uzupełni brakujące zasoby sprzętowe dla projektu P1? 
c) Czy Zamawiający oczekuje, że brakujące zasoby uzupełnione zostaną przez Wykonawcę w ramach 

Części 1 Zamówienia – wówczas prosimy o wyraźne wskazanie tego w przedmiocie umowy. 
d) W jaki sposób Wykonawca ma potwierdzić, na etapie zawierania Umowy, że wykazana 

infrastruktura jest wystarczająca w sytuacji gdy przedmiot umowy nie jest precyzyjnie określony, a 
dyspozycje wydaje Zamawiający, w szczególności każda z dyspozycji może zmienić radykalnie 
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wymagania i oczekiwania od systemu. W szczególności, że w punkcie 3.8 Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany infrastruktury lub konieczność jej doposażenia. 

e) Mając na uwadze informacje zawarte w dokumentacji przetargowej, a w szczególności brak w niej 
Projektu Infrastruktury Techniczno-Systemowej oraz kompletu dokumentacji na bazie, której ma 
zostać wybudowane Oprogramowanie P1 w pełnym planowanym przez Zamawiającego zakresie nie 
jest możliwe oszacowanie zdolności sprzętu i licencji przedstawionych w Załącznik nr 12 do Umowy 
do zapewnienia realizacji celu Projektu P1. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający nie będzie oczekiwał złożenia oświadczenia zgodnego z pkt 3.7 Umowy od 
Wykonawcy, a w ślad za tym dokona odpowiednich zmian w zapisach Umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 2017-07-27. 
 
Pytanie 344. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy w doprecyzowanie zapisów pkt 3.10 w zakresie jego czytelności oraz zapewnienia możliwości 
zmian większej niż 20% w przypadku pojedynczych sztuk urządzeń/licencji zgodnie z poniższym tekstem dla 
ostatniego akapitu pkt 3.10: „[…] z tym, że jeśli liczba rdzeni, licencji, instalacji czy też liczba urządzeń jest 
mniejsza niż pięć zmiana dotyczy co najmniej jednego rdzenia, licencji, instalacji czy też urządzenia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 345. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.11 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji darmowych usług dotyczących dostarczania „[…] 
informacji o stanie Infrastruktury Projektu i stopniu jej dotychczasowego wykorzystania lub wpływu 
planowanego wykorzystania na zdolność realizacji Umowy przy użyciu Infrastruktury Projektu (w zamian za 
co Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego dodatkowego wynagrodzenia). […]”. Zapis ten nie 
może zostać zaakceptowany ze względu na fakt, że zapisy te są de facto żądaniem świadczenia przez 
Wykonawcę usług związanych z zarządzaniem pojemnością co jest standardową usługą utrzymaniową, 
które nie zostały zdefiniowane w zakresie Usług Gwarancji i za które powinien on otrzymywać 
wynagrodzenie.  
W związku z powyższy Wykonawca o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie oczekiwał świadczenia 
usług nie określonych przedmiotem Umowy poprze usunięcie z zapisów Umowy całości pkt 3.11 i 
wprowadzenie w zakres Usług Gwarancyjnych Usługi Zarządzania Pojemnością, która zgodnie ze sztuką jest 
usługą spełniającą oczekiwania Zamawiającego przedstawione w pkt 3.11, a usługą której brakuje w 
zakresie przedmiotu Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Jest to jeden z obowiązków Wykonawcy określonych w 
Umowie. 
 
Pytanie 346. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W zakresie Tworzenia Oprogramowania Zamawiający w pkt 4.2 oczekuje przyjęcia przez Zamawiającego 
zobowiązania, że oprogramowanie będzie realizować cele Projektu P1. Mając na uwadze, że Wykonawca 
nie jest Beneficjentem Projektu, w ramach którego realizowany jest system informatyczny zgodnie z 
niniejszym postępowaniem, Wykonawca nie może przejąć obowiązków Zamawiającego związanych z 
zapewnieniem osiągnięcia celów Projektu P1 przez dostarczone oprogramowanie.  
Dodatkowo przedstawiona w postępowaniu dokumentacja nie wskazuje jakie dokładnie cele muszą zostać 
spełnione i w jaki sposób ostatecznie planowany kształt Systemu P1 – również nie udostępniony w ramach 
postępowania – ma przyczynić się do realizacji celów Projektu P1. W szczególności braki dokumentacji 
dotyczącej Infrastruktury Projektu uniemożliwiają oszacowania czy osiągnięte zostaną cele dotyczące 
wolumetrii i niezawodności planowanego rozwiązania. 
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Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany 
właściwie i w pełni przez Wykonawcę poprzez przejęcie przez niego zobowiązania, że wytwarzane przez 
Wykonawcę Oprogramowanie będzie wspierało realizację celów Projektu P1, a sama gwarancja uzyskania 
ostatecznych celów Projektu P1 leży po stronie Zamawiającego. W tym celu, czy Zamawiający postanowieni 
pkt 4.2.1 zmodyfikuje do postaci: „wspierać realizację celów Projektu P1”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza i nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 347. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W zapisach pkt 4.7 określający sposób Tworzenia Oprogramowania ustalono, że Zespół Deweloperski 
przekazuje estymacje zakresu prac do Product Owner zanim ten ustanowi dany Sprint. Jest to przeniesienie 
na Wykonawcę odpowiedzialności przypisanej do roli Product Owner, zgodnie z  Załącznik nr 17 pkt 4  ppkt 
b lit. i – „[…] zarządzanie Rejestrem Wymagań Dyspozycji, w tym dobór, aktualizacja i uzupełnianie 
Wymagań powierzanych Wykonawcy do realizacji w poszczególnych Sprintach […]”. Mając na uwadze 
filozofię pracy w metodykach zwinnych oraz zakres odpowiedzialności ustalonych w ramach struktury 
organizacyjnej Projektu P1 w Załącznik nr 17 prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że 
odpowiedzialności za ustalenie i przekazanie szacowania zakresu prac w Sprintach leży po stronie Product 
Ownera oraz w tym celu stosowną modyfikację pkt 4.7 zgodnie z poniższą propozycją:  
„Prace w zakresie Tworzenia Oprogramowania realizowane w ramach Dyspozycji Rezultatu, polegają na 
realizacji przez co najmniej jeden Zespół Deweloperski, w poszczególnych Sprintach Wymagań wynikających 
z Rejestru Wymagań Dyspozycji. Zespół Deweloperski wspiera Product Ownera w określeniu zakresu prac w 
danym Sprincie, poprzez wsparcie w doborze odpowiednich Wymagań z Rejestru Wymagań Dyspozycji. 
Rekomendacje członków Zespołu Deweloperskiego będą uwzględniać realny zakres Dyspozycji i ustalone w 
jej ramach cele i terminy.”  
W wyżej wymienionych zapisach Umowy zastrzeżono też żadnego terminu na dokonanie ustaleń przez 
Product Ownera, co powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie zaplanować czasu na ustalenie tego zakresu 
i przedstawienie go Product Ownerowi w żaden sposób. Zatem, czy Zamawiający określi minimalny termin, 
w jakim oczekiwał będzie przedstawienia Product Ownerowi przez dany Zespół Deweloperski wsparcia 
dotyczącego proponowanego zakresu prac w danym Sprincie oraz wskaże zasady liczenia tego terminu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 348. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W zakresie realizacji przedmiotu Umowy i odpowiedzialności w pkt 4.9 Zamawiający przenosi pełną 
odpowiedzialność za realizację prac Tworzenia Oprogramowania na Wykonawcę. W ww. punkcie 
Zamawiający stwierdza, że „niezależnie od udziału Product Ownera w planowaniu prac objętych Dyspozycją 
Rezultatu zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność 
za osiągnięcie rezultatu stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji.”. Zgodnie z Załącznik nr 17 pkt 4  ppkt b 
lit. i Product Owner (czyli Zamawiający) odpowiada za „[…] zarządzanie Rejestrem Wymagań Dyspozycji, w 
tym dobór, aktualizacja i uzupełnianie Wymagań powierzanych Wykonawcy do realizacji w 
poszczególnych Sprintach […]”. Zatem to w odpowiedzialności Product Ownera leży czy i w jaki sposób 
zostanie prawidłowo określony zakres prac w kontekście osiągnięcia rezultatów i celów  Dyspozycji. Rola 
Wykonawcy polega jedynie na wsparciu działań Product Ownera oraz wytworzenia odpowiednich 
produktów poszczególnych Sprintów i Dyspozycji. Pozostawienie przedmiotowych zapisów jest niezgodne z 
założoną Strukturą Organizacyjną Projektu P1 i w sposób nieprawidłowy przenosi odpowiedzialności z 
Zamawiającego na  Wykonawcę, którą to Wykonawca może przejąć pod warunkiem zapewnienia mu pełnej 
kontroli realizacji prac poszczególnych Dyspozycji. 
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Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wyłączna odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów 
stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji określona w pkt 4.9 zgodnie z zapisami Umowy i jej załączników 
leży wyłącznie na Product Ownerze oraz zgodne z tym usunięcie z Umowy treści pkt 4.9. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza, że: „za osiągnięcie rezultatów stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji 
określona w pkt 4.9 zgodnie z zapisami Umowy i jej załączników leży wyłącznie na Product Ownerze oraz 
zgodne z tym usunięcie z Umowy treści pkt 4.9”. Niedopuszczalne jest przerzucanie odpowiedzialności za 
realizację Umowy tylko i wyłącznie na Zamawiającego. 
 
Pytanie 349. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 4.15 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji następującego działania „W przypadku złożenia 
przez Zamawiającego Zapytania obejmującego zakres wcześniej wydanych Dyspozycji Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności”. Wykonawca 
nie zna Dyspozycji wydanych innym wykonawcom w Projekcie P1 i nie jest w pełni realizować zacytowanej 
części wymagania. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagania zawarte w pkt 4.15 
zostanie zrealizowane przez Wykonawcę jeżeli informacje te będą wskazywane jedynie w zakresie Decyzji 
wydanych dla Wykonawcy i stosowną zmianę zapisów pkt 4.15 na następujące:  
„W sytuacji wystąpienia po stronie Zamawiającego zapotrzebowania na Tworzenie Oprogramowania, złoży 
on Wykonawcy Zapytanie (za pośrednictwem poczty elektronicznej). W przypadku złożenia przez 
Zamawiającego Zapytania obejmującego zakres wcześniej wydanych Dyspozycji dla danego Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. Zapytanie jest pojęciem zdefiniowanym w ramach danej Umowy i 
dotyczy tylko tych Zapytań, które zostały złożone w ramach jej realizacji. 
 
Pytanie 350. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 5.1 Usługa Autoryzacji zostanie zlecona na „oprogramowanie komputerowe i jego 
dokumentację, w zamieszczonej w Repozytorium wersji aktualnej na dzień przypadający 2 tygodnie przed 
terminem przekazania do odbioru tego oprogramowania komputerowego i dokumentacji  – Ogólnych 
Kryteriów Jakościowych, z zastrzeżeniem pkt 5.2.”. Oznacza to, że Wykonawca będzie dokonywał 
Autoryzacji oprogramowania, które nie jest jeszcze gotowe i nie jest odebrane przez Zamawiającego. Po 
czym do świadczenia Usług Gwarancji przyjmie inne oprogramowanie niż weryfikował w Usłudze 
Autoryzacji. Dodatkowo należy wskazać zapisy Umowy dla Części II Zamówienia – pkt 4.51 – 4.53 – które 
wskazują, że proces Autoryzacji oprogramowania tego wykonawcy będzie realizowany na Oprogramowaniu 
gotowym, które przeszło testy akceptacyjne co nie określa faktycznej daty powstania ostatecznego Kodu 
Źródłowego i Dokumentacji dla Oprogramowania realizowanego w Części II Zamówienia. 
Wykonawca Części I Zamówienia może na siebie przyjąć odpowiedzialność gwarancyjną określoną w 
Umowie tylko i wyłącznie do oprogramowania gotowego – zrealizowanego w całości i odebranego przez 
Zmawiającego - dostarczonego do Autoryzacji.  
W obecnej postaci zapisy Umowy wymagają od Wykonawcy przyjęcia zobowiązania dla Usług 
Gwarancyjnych, brak realizacji których obarczone jest karami umownymi, dla nieznanego oprogramowania 
co można uznać za oczekiwanie świadczenia niemożliwego do określania. 
W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego że zapisy pkt 4.15 dotyczyć będą 
Autoryzacji Oprogramowania i jego Dokumentacji, które przeszło testy akceptacyjne i jest gotowe do 
Odbiorów przez Zamawiającego i adekwatną do tego zmianę zapisów Umowy: 

a) pkt 5.1 na następujące: W ramach Usług Autoryzacji, na Żądanie Zamawiającego i w ramach 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 16.2.2 i 16.7, Wykonawca dokona Autoryzacji 
poprzez weryfikację spełniania przez przedstawione przez Zamawiającego do Autoryzacji 
oprogramowanie komputerowe i jego dokumentację, w zamieszczonej w Repozytorium wersji 
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zgodnej z wersją, która przeszła pozytywnie testy odbiorowe realizowane przez Zamawiającego 
zgodnie z Ogólnymi Kryteriami Jakościowymi, z zastrzeżeniem pkt 5.2” 

b) wykreślenie w całości pkt. 5.6. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 351. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 4.40 ustalone zostają terminy rozpoczęcia prac poszczególnych Dyspozycji. W 
przypadku Dyspozycji  Operacyjnej jako termin rozpoczęcia prac Zamawiający wskazuje: „w terminie 
wskazanym członkom Personelu Wykonawcy przez Product Ownera lub inną upoważnioną osobę ze strony 
Zamawiającego – nie wcześniej jednak niż w terminie wskazanym w Dyspozycji”. 
Zapis ten powoduje możliwość, że Wykonawca musi zapewnić pełną gotowość zespołu dla realizacji 
Dyspozycji Operacyjnej przy czym sam termin rozpoczęcia prac nie jest znany, bo nie podlega ustaleniom 
pisemnym w Dyspozycji, a jest jedynie określany przez „ […] Product Ownera lub inną upoważnioną osobę 
ze strony Zamawiającego […]”. W związku z tym Wykonawca bezpodstawnie zostanie narażony na koszty 
utrzymania zespołu dla realizacji Dyspozycji w oczekiwaniu na nieuregulowaną umownie decyzję. 
Dodatkowo każde przesunięcie terminu rozpoczęcia prac od terminu obowiązywania Dyspozycji rodzi za 
sobą problem utrzymania harmonogramu prac (w jednostkach Sprintów, w którym takie Decyzje powinny 
być ustalane). Może to spowodować problemy z realizacją końcowych rezultatów Dyspozycji z winy 
Zamawiającego, a za którą to winę zgodnie z zapisami Umowy pkt. 4.9 będzie odpowiadał Wykonawca nie 
mający żadnego przełożenia na jednostronne działania Zamawiającego. Taka konstrukcja Umowy jest 
nieuzasadnionym przeniesieniem odpowiedzialności za działania Zamawiającego na Wykonawcę i nie może 
zostać zaakceptowana przez Wykonawcę.  
Dodatkowo zgodnie z zapisami Umowy pkt 18.1 – 18.6 oraz Załącznikiem nr 17 do Umowy, Product Owner 
jest rolą po stronie Zamawiającego biorącego odpowiedzialność za sposób realizacji i osiągnięcie rezultatów 
Dyspozycji. Wprowadzenie zapisów, że istotne decyzje dotyczące Dyspozycji i wpływające na koszty i zakres 
realizacji Dyspozycji może podejmować za niego inna upoważniona osoba, która na mocy Umowy nie jest 
umocowana formalnie do Projektu P1 jest sprzeczne z zapisami Umowy w pkt 18.1 – 18.9. Takie działania 
powinny być podejmowane przez role zdefiniowane w ramach Projekty P1, do których przypisane są 
jednoznacznie osoby biorące odpowiedzialność za swoje działania ze strony Zamawiającego.  
W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że termin rozpoczęcia prac przez Personel Wykonawcy 
w ramach Dyspozycji Operacyjnej będzie zawarty w samej Dyspozycji poprzez odpowiednią zmianę zapisów 
pkt 4.40.2 na „w stosunku do Dyspozycji Operacyjnych: zgodnie z terminem w niej wskazanym; ”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 352. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie zadania dotyczące planowania Sprintu i przedstawione w pkt 4.43.1, 4.43.2, 4.43.3 
mogą być realizowane również zdalnie mając na uwadze, że w pkt 7.8 Zmawiający wskazuje, że prace będą 
realizowane poza siedzibą Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zadania określone w pkt 4.43.1, 4.43.2, 4.43.3 mogą odbywać się zdalnie w uzgodnionych przypadkach,  ale 
w przypadku tych zadań co do zasady będą się one odbywać w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie 353. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 4.46.4 Wykonawca w ramach Dyspozycji będzie uwzględniał wyniki testów 
realizowanych na Środowisku Ewaluacji. Aby Wykonawca miał czas zrealizować obowiązku przedstawione 
we wskazanym wymaganiu konieczne jest odpowiednio wczesne dostarczenie informacji ze Środowiska 
Ewaluacyjnego aby możliwe było dotrzymanie warunków i terminu realizacji Dyspozycji. W związku z tym 



 

 
79 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni odpowiedni czas na uwzględnienie w realizacji 
Dyspozycji czas na obsługę wyników prac ze Środowiska Ewaluacji umożliwiający zakończenie realizacji 
Dyspozycji zgodnie z przyjętymi ramami organizacyjnymi i wprowadzenie w wymaganiu następującego 
punktu kontrolnego zapewniającego możliwość realizacji oczekiwań dostarczonych ze Środowiska 
Ewaluacyjnego: 
„informacje uzyskane w ramach testów na Środowisku Ewaluacyjnym zostaną uwzględnione w ramach prac 
w Dyspozycji i będą elementem branym pod uwagę przy Odbiorze, o ile ich uwzględnienie nie będzie 
stanowiło rozszerzenia zakresu wymagającego wydania nowej Dyspozycji. Informacje te muszą zostać 
przekazane do Wykonawcy najpóźniej na początku przedostatniego Sprintu zaplanowanego do realizacji 
Dyspozycji. W innym przypadku będą one uznane za rozszerzające zakres wydania nowej Dyspozycji.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 354. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że poprawność realizacji testów określonych w raporcie potestowym, o której 
mowa w pkt 4.50, będzie realizowana w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego scenariusze testowe 
oraz uzgodnione dane testowe. W przypadku zmiany, któregokolwiek z tych elementów testy realizowane 
przez Zamawiającego nie będą odpowiadały testem wewnętrznym Wykonawcy i nie będą mogły być 
porównane ze sobą. 
Odpowiedź: 
W przypadku, gdy do realizacji danego scenariusza testowego, trzeba użyć specyficznych danych testowych 
to Wykonawca powinien zadbać, by scenariusz testowy Wykonawcy zawierał niezbędne dane oraz 
informację o tym. 
 
Pytanie 355. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Mając na uwadze zapisy Umowy oraz Załącznik nr 17 osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za 
podpisywanie Dyspozycji jest Kierownik Projektu Zamawiającego to na nim spoczywa także 
odpowiedzialność za decyzje związane z zapisami Dyspozycji i ewentualnych konsekwencji tych decyzji – np. 
ustalenie termin usunięcia Wad Oprogramowania wpływa na koszt ewentualnych kar naliczanych za 
opóźnienie realizacji Dyspozycji. W związku z czym prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że 
Product Owner nie ma możliwości podejmowania decyzji w zakresie Dyspozycji skutkujących 
odpowiedzialnością finansową którejkolwiek ze Stron Umowy i w zakresie decyzji określonych w pkt 4.51 
będą one podejmowane wyłącznie przez Kierownika Projektu, w konsultacji z Product Ownerem. 
Potwierdzenie to powinno skutkować wykreśleniem w pkt 4.51 roli Product Ownera, jako wyznaczającej 
termin usunięcia Wad Oprogramowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 356. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w pkt 4.51 termin usunięcia wszystkich Wad Oprogramowania w 
terminie 3 dni dotyczy Dni Roboczych. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której Wykonawca nie 
będzie miał w ogóle czasu na naprawę błędów gdy okres ten wypadnie na weekend i występujący 
natychmiast po nim dzień ustawowo wolny od pracy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował w dniu 2017-07-27 SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 357. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
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Prosimy o jednoznaczne wskazanie czego dotyczy poniższe zdanie z pkt 4.56, ponieważ niejednoznacznie 
wprowadzone zostało tam pojęcie Punktów Funkcyjnych gdy reszta zdania odnosi się tylko do realnej 
czasochłonności: 
„[…] Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli realna czasochłonność lub liczba Punktów Funkcyjnych wykonania 
przedmiotu danej Dyspozycji była wyższa od maksymalnej czasochłonności określonej w jej treści, limit z pkt 
4.12 zostanie obniżony jedynie do maksymalnej czasochłonności określonej w tej Dyspozycji.  ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował w dniu 2017-07-27 SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 358. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W związku ze sposobem określania faktycznej pracochłonności zgodnie z zapisami pkt 4.57 prosimy o 
informację z jaką dokładnością mają być ewidencjonowane przez pracowników Wykonawcy prace w 
systemach Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Co do minuty – w zakresie czasu pracy oraz co do 1/10 PF. 
 
Pytanie 359. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że termin 6 dni wskazany w pkt 5.12.2 dotyczy Dni Roboczych i odpowiednią 
zmianę zapisów tego punktu. W przypadku pozostawienia obecnych zapisów termin ten jest zmienny i 
faktycznie wynosi maksymalnie 5 Dni Roboczych (1 dzień weekendu) a minimalnie może wynieść 2 lub 3 dni 
w zależności o układu dni wolnych od pracy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 110. 
 
Pytanie 360. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że uzasadnienie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 5.14 będzie składane przez 
niego wyłącznie w przypadku wykrycia wady oprogramowania innego wykonawcy, które przeszło proces 
Autoryzacji przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Chodzi o oprogramowanie, które przeszło testy odbiorowe i jest w trakcie Autoryzacji. 
 
Pytanie 361. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Proszę o wskazanie zapisów Umowy ustalających autora opinii, o której mowa w treści pkt 5.15: „[…] mimo 
wyrażenia wcześniej opinii pozytywnej w stosunku do tego samego oprogramowania komputerowego, […]”. 
Odpowiedź: 
Pracownik reprezentujący Wykonawcę wskazany na podstawie pkt 5.12 Umowy w odpowiedzi na Żądanie 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 362. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru Usług Autoryzacji, także w przypadku gdy wynik 
Autoryzacji wskazany przez Wykonawcę będzie negatywny.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona odbioru Usług Autoryzacji tylko w przypadku spełniania wymagań określonych w 
Ogólnych Kryteriach Jakościowych i testy oprogramowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
 
Pytanie 363. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że uczestnictwo osób ze strony Zamawiającego w świadczeniu Usług 
Gwarancyjnych będzie odbywał się na zasadzie obserwatora. W przypadku oczekiwania prowadzenia 
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szkoleń i coachingu, będą one wykraczały poza obecnie zdefiniowany zakres Umowy i konieczne będzie ich 
osobne wycenienie i wprowadzenie do kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie w związku z tym podtrzymuje wyrażoną w pkt 6.12.2 
Umowy intencję konieczności nabycia przez oddelegowane osoby umiejętności oraz kompetencji 
pozwalających na samodzielne utrzymywanie Systemu P1. 
 
Pytanie 364. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 7.2.2 Wykonawca ma oświadczyć, że „zna cel realizacji Projektu P1 i zasady jego finansowania”. 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy, że w zakresie zasad 
finansowania przedsięwzięcia nastąpi ono ze środków budżetu państwa na podstawie Decyzji Ministra 
Finansów, zgodnie z zapisami pkt 16.19. Dodatkowo prosimy o przedstawienie ww. Decyzji Ministra 
Finansów.  
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku zmiany informacji, o której 
mowa w pkt 16.19 Zmawiający nie może obciążyć Wykonawcy dodatkowymi obowiązkami wynikającymi ze 
zmiany zasad finansowania Projektu, a które nie są zwarte w obecnej Umowie. W takim przypadku 
nastąpiłoby rozszerzenia zakresu Umowy i świadczenie usług nie objętych jej treścią, za które Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego rozumienia zapisów Umowy z uwagi że Zamawiający ubiega się o 
dofinansowanie Projektu. Zasady finasowania Projektu P1 określone są w dokumentacji Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego o dofinansowanie projektu ubiega się Zamawiający i są 
dostępne między innymi na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Decyzja Ministra 
Finansów może zostać udostępniona w trybie dostępu do informacji publicznej. 
 
Pytanie 365. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Wnosimy o udostępnienie zasad i procedur, o których mowa w Załączniku nr 8a do Umowy. Bez ich 
udostępnienia nie jest możliwe podjęcie zobowiązania do przestrzegania tych dokumentów zgodnie z 
wymaganiem opisanymi w pkt. 7.8. Oczekiwanie podpisanie się pod zobowiązaniem do realizacji zadań 
zgodnie z nieznanymi dokumentami powoduje brak określonego zakresu Umowy i wpływa na prawidłowość 
Ofert złożonych przez Wykonawców. 
Odpowiedź: 
Dokumenty te zostaną przekazane w Okresie Przygotowawczym i zasady oraz procedury w nich opisane 
będą używane w procesie realizacji Umowy. Wyżej wymienione dokumenty były udostępnione podczas 
wizji lokalnej. 
 
Pytanie 366. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 9.2 Wykonawca zostaje zobowiązany od potwierdzenia, że Personel Wykonawcy jest „wystarczająco 
liczny i kompetentny dla zapewnienia bieżącego przyjmowania i realizowania Dyspozycji w ustalonych przez 
Zamawiającego terminach – i realizacji w ten sposób celów Projektu P1”. Czy oznacza to, że Wykonawca 
może do realizacji projektu wykorzystać więcej zasobów niż lista osób oczekiwanych do realizacji Projektu 
zgodnie z zapisami SIWZ? W takim przypadku na jakich warunkach udział osób spoza wymaganych SIWZ 
będzie rozliczany w ramach Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany w zakresie Personelu Wykonawcy poprzez dodanie zapisów w pkt 9.2 Umowy 
jednocześnie dodając Załącznik nr 13a do Umowy. 
 
Pytanie 367. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni przez cały czas trwania Umowy pełne alokowanie 
wskazanego Personelu Wykonawcy w ramach wydawanych Decyzji poprzez usunięcie z pkt 9.2 zdania „[…] 
Personel Wykonawcy o którym mowa w Załączniku 13 jest oddelegowany jedynie do realizacji Tworzenia 
Oprogramowania, Szkoleń oraz świadczenia Usług Dodatkowych”. W przeciwny razie ww. zdanie jest 
niczym nieuzasadnionym nałożeniem dodatkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść Wykonawca z 
tytułu wynagrodzeń Personelu Wykonawcy, który okresowo albo przez cały czas umowy nie będzie brał 
udziału w pracach projektowych (np. decyzją Product Ownera prace rozpoczną się z opóźnieniem w 
stosunku do daty podpisania Decyzji Operacyjnej, nastąpi zmiana terminu Umowy w wyniku przerwy w 
realizacji zamówienia zgodnie z pkt 19.1.3 ppkt viii.), a wynagrodzenie które nie będzie mogło być opłacone 
z braku usług świadczonych Zamawiającemu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 368. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Mając na uwadze obopólne dobro realizacji Umowy w celu zapewnienia celów Projektu P1 Wykonawca 
chce uzyskać dostęp do informacji zwrotnej stanowiących podstawę działań Zamawiającego w celu jak 
najskuteczniejszej realizacji przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego takiego 
rozumienie zapisów Umowy przez odpowiednią zmianę pkt 9.8 „Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania zmiany dowolnej osoby należącej do Personelu Wykonawcy, w tym oddelegowanej do realizacji 
danej Dyspozycji, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że nie daje ona gwarancji należytego wykonywania Umowy, 
w szczególności jeżeli narusza zasady określone w Umowie. W tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
pisemny wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem przyczyny podjęcia ww. decyzji, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania zmiany w terminie 7 Dni Roboczych, przy czym osoba ta musi posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z pkt. 9.3 powyżej”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 369. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W zakresie przyczyn niedostępności Personelu Wykonawcy opisanych w pkt 9.9 prosimy o potwierdzenie, 
że zapisy te uwzględniają także ustawowo przysługujący mu urlop jak ma to miejsce w analogicznych 
zobowiązaniach pkt 9.6. i wprowadzenie następującej treści pkt 9.9  
„Wykonawca zapewnia, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy oddelegowani do realizacji danej 
Dyspozycji będą dostępni w zakresie w niej opisanym przez cały okres realizacji tej Dyspozycji. Za każdy 
dzień niedostępności członka Personelu Wykonawcy, w tym członka Zespołu Deweloperskiego lub Scrum 
Mastera, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, z wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiający 
wyraził uprzednio zgodę na taką niedostępność (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) albo gdy 
niedostępność taka jest spowodowana śmiercią, chorobą, ustawowo przysługującym urlopem, 
rozwiązaniem stosunku zatrudnienia przez tego członka Personelu Wykonawcy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 370. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Wnosimy o potwierdzenie, że komunikacja projektowa mając na uwadze możliwość realizacji przedmiotu 
Umowy poza siedzibą Zamawiającego będzie mogła być realizowana z wykorzystaniem wideokonferencji i 
telekonferencji w celu zapewnienia sprawnej realizacji Umowy i obsługi wymagań dotyczących komunikacji, 
a które zostały zawarte w Umowie. W związku z powyższym wnosimy o zgodne z powyższym rozszerzenie 
listy kanałów komunikacji projektowej o dopisanie w pkt 13.1.2 kolejnego wypunktowania: 
„iii. Narzędzia komunikacji elektronicznej on-line (wideokonferencja, telekonferencja).” 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 371. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o usunięcie niespójności dla sprzecznych zapisów Umowy pkt 6.16 oraz pkt. 15.6 i. W pkt 6.16 
Zamawiający stwierdza: „[…] Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Protokół Odbioru podpisany 
jednostronnie wraz z Raportem Prac […]”, gdy natomiast w pkt 15.6 wprowadza zapis „[…]nie dopuszcza 
jednostronnych Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie, gdyż obie regulacje dotyczą innego stanu Raportu Prac – 
pierwszy dostarczenia, drugi zatwierdzenia. 
 
Pytanie 372. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Wskazany w pkt 16.7 sposób wyliczenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi Autoryzacji nie może 
być zależny od wielkości prac realizowanych przez innego wykonawców, którego programowanie jest 
poddawane Autoryzacji. Ponieważ zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca z chwilą Autoryzacji 
oprogramowania innego wykonawcy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to oprogramowania, Usługę 
Autoryzacji musi wykonać rzetelnie i wystarczająco tak aby móc to zobowiązanie przejąć. Oznacza to, że to 
Wykonawca musi warunkować czas konieczny na realizację Usługi Autoryzacji, a nie jak przedstawia obecny 
wzór Umowy być zależnym od innego wykonawcy w tym zakresie. W szczególności, gdy szacowania innego 
Wykonawcy mogą być obarczone błędem i faktycznie realizowane w Autoryzacji pracochłonność będzie 
większa niż wynika z kalkulacji przeprowadzonych na podstawie danych od innego Wykonawcy. W związku 
z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi Autoryzacji będzie 
wypłacane na podstawie faktycznie zrealizowanej przez Wykonawcę pracy, a nie na podstawie szacowań 
innego Wykonawcy i Zamawiający w związku z tym dokona następującej zmiany treści pkt 16.7  
„Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług Autoryzacji stanowić będzie iloczyn zaakceptowanej przez 
Zamawiającego liczby Roboczogodzin wykonywania poszczególnych Usług Autoryzacji, wskazanych w 
Protokole Odbioru danej Usługi Autoryzacji oraz jednostkowej stawki za Roboczogodzinę określonej w pkt 
16.10.1”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 373. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 16.15 Zamawiający wskazuje, że zmniejszenie Infrastruktury Projektu o co najmniej 20% będzie 
skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jednocześnie odwołując się do sposobu określenia 
wpływu zmian w Infrastrukturze Projektu zgodnie z pkt 3.8. Przy czym należy wskazać, że pkt 3.8 wskazuje 
także możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia Infrastruktury Projektu. W 
związku z czym konieczne jest uzupełnienie zapisów pkt 16.15 o wariant związany ze zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia Infrastruktury Projektu. 
Dodatkowo wnosimy o wyjaśnienie jak będzie działał mechanizm zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmian w Infrastrukturze Projektu, jeżeli Wykonawca niezależnie od jej wielkości oraz konfiguracji 
jest zobowiązany do świadczenia Usług Gwarancji i zapewnienie działania usług biznesowych Systemu P1. 
Działania te nie są zależne od wielkości Infrastruktury Projektu i jej zmiany nie wpływają na zmniejszenie czy 
zwiększenie prac Wykonawcy w tym obszarze. W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie 
szczegółowego mechanizmu zarządzania zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian w 
Infrastrukturze Projektu uwzględniające wszystkie aspekty świadczenia Usług Gwarancji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 374. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
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Prosimy o potwierdzenie, że możliwe zmiany Umowy na podstawie zapisów pkt 19.1.3 ppkt v. oraz pkt 
19.1.3 ppkt vii.  będą realizowane zgodnie z zapisami pkt 19.1.1 i nie wpłyną na zmianę wielkości umowy o 
więcej niż 10% wynagrodzenia wskazanego w pkt 16.1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza takiego rozumienia Umowy. 
 
Pytanie 375. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt 19.1.3 ppkt vi. dotyczą przypadku, w którym za rekomendacją 
Wykonawcy zostanie do Projektu dołączone rozwiązanie Open Source. Jest to jedyna możliwość określona 
Umową i umożliwiająca dostarczenie przez Wykonawcę innych rozwiązań i narzędzi informatycznych niż 
znajdujące się na liście stanowiącej Załącznik nr 12 do Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Dostarczenie takiego rozwiązania informatycznego może nastąpić na kilka 
sposobów w zależności od potrzeb i sytuacji np.: poprzez Dyspozycję, czy Usługi Dodatkowe.  
 
Pytanie 376. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że dla zapisów dotyczących działań „przekazania Zamawiającemu lub osobie 
trzeciej wskazanej przez niego wszelkich informacji koniecznych do dalszego realizowania przedmiotu 
Umowy przez inny podmiot, w tym wiedzy i transferu know-how specyficznego dla całego przedmiotu 
Umowy (w tym w szczególności bazy wiedzy wytworzonej na podstawie Usługi Zapewnienia I linii 
Wsparcia).” zawartych w Załącznik nr 14 i Załącznik nr 15 realizowanych odpowiednio na mocy pkt 21.1.1 i 
pkt 21.1.2: 

a) Zamawiający do powyższych zadań oddeleguje zespół o wymaganych kompetencjach 
umożliwiających realizację tych zadań m.in. osoby o kompetencjach określonych w SIWZ dla 
niniejszego postępowania w zakresie ról, które będą przejmowały wiedzę. 

b) W ramach tych zadań nie będą realizowane usługi szkolenia (z wyłączeniem usług szkoleń o których 
mowa w Załącznik nr 5 i które są płatne w ramach Umowy) i doskonalenia w zakresie koniecznym 
do realizacji zadań rozwoju i utrzymania Systemu P1, które to usługi nie są przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

Odpowiedź: 
a) Zamawiający do powyższych zadań oddeleguje kompetentne osoby. 
b) Co do zasady przekazana ma zostać wiedza dotycząca sposobu realizacji umowy w odniesieniu do 

Systemu P1, Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy możliwości realizacji transferu wiedzy w ten 
sposób.  

 
Pytanie 377. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 22.1.7 Zamawiający ustala karę umowną za przekroczenie terminu usunięcia wszystkich Wad. Kara 
nalicza jest za każdy dzień „[…] liczonego do dnia Odbioru przedmiotu danej Dyspozycji lub odstąpienia od 
realizacji lub zmiany Dyspozycji przez Zamawiającego”. Prosimy o przedstawienie dokładnego sposoby w 
jaki sposób wyliczany jest termin zakończenia nalicza tej kary w każdym z wymienionych przypadków tj.: 

a) Od dnia Odbioru przedmiotu Dyspozycji, 
b) Odstąpienia od realizacji Dyspozycji, 
c) Zmiany Dyspozycji. 

W obecnej postaci zapisy Umowy są niejednoznaczne i nie można na ich podstawie określić dokładnej 
odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy co narusza postanowienia Ustawy 
PZP.  
W szczególności prosimy o szczegółowe wyjaśnienie procedur obsługi kwestii kar w przypadku zmiany 
Dyspozycji co sugeruje naliczanie kar przy nowym zakresie prac oraz w przypadku odstąpienia od realizacji 
Dyspozycji co sugeruje naliczanie kar od daty wystąpienia warunku do czasu zakończenia Umowy.  
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Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt 22.1.7 korespondują z terminem wskazanym w pkt. 4.51 
a nie wskazanym w zmienionej treści Umowy pkt 4.50. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.  
 
Pytanie 378. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt 22.1.8 korespondują z terminem wskazanym w pkt. 4.50 a nie 
wskazanym w zmienionej treści Umowy pkt 4.49. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.  
 
Pytanie 379. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 22.1.5 oraz 22.1.35 Zamawiający wskazuje tą samą karę umowną za brak przekazania przez 
Wykonawcę w terminie Propozycji. W związku z powtórzeniem zapisów kary umownej wnosimy o 
potwierdzenie, że w zakresie Umowy stosowana będzie kara umowna zgodna z zapisami pkt 22.1.5 oraz 
usunięty zostanie w całości pkt 22.1.35. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował w dniu 2017-07-27 SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 380. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 20.5.2 ppkt ii. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku 
spotkania się z: „trzykrotną odmowę Wykonawcy w uzgodnieniu Dyspozycji rozumianą jako: 

i. brak złożenia Propozycji we wskazanym Umową terminie w odpowiedzi na Zapytanie; 
ii. brak aktywności w ustaleniu treści Dyspozycji zmierzającej do jej złożenia przez Zamawiającego w 
terminie wynikającym z jego uzasadnionych potrzeb”. 

Wyróżniony fragment zapisów warunkuje podjęcie działań przez Zamawiającego na podstawie nigdzie nie 
określonych warunków, które nie są znane jawnie Wykonawcy. W związku z faktem, że powyższe zapisy 
skutkują możliwością odstąpienia Zamawiającego od Umowy z naliczeniem z tego tytułu kar umownych 
konieczne jest ustalenie dokładnych kryteriów naruszenia przez Wykonawcę Umowy, które to warunki 
upoważnią Zamawiającego do podjęcia odpowiednich działań. Wnosimy o przedstawieni dokładnych 
warunków oraz odpowiednią modyfikację przez Zamawiającego zapisów pkt 20.5.2 w sposób umożliwiający 
jednoznaczne wskazanie przyczyn możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, które są 
mierzalne i jawnie znane Wykonawcy na moment podpisania Umowy. W przeciwnym przypadku 
Zamawiający oczekuje podpisania zobowiązań nieznanych na moment podpisania Umowy narażając tym 
samym Wykonawcę na poniesienie ewentualnych kosztów i strat z przyczyn wynikających z subiektywnych 
działań Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. 
 
Pytanie 381. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 4.22 – 4.28 ustalony zostaje proces negocjacji Dyspozycji w zakresie przewidzianym 
Umową, w szczególności zakres prac, ich pracochłonność i termin realizacji. Prosimy o potwierdzenie przez 
Zamawiającego, że brak doprowadzenia do ustalenia zapisów Dyspozycji pomimo zaangażowania obu Stron 
nie będzie prowadziło do wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt 20.5.2 lit. ii. 
Odpowiedź: 
Jeśli do ustalenia zapisów Dyspozycji nie doszło z innych przyczyn, niż określone w pkt 20.5.2. to brak jest 
podstaw do naliczenia kar umownych.  
 
Pytanie 382. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
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W zakresie prawa własności intelektualnej zgodnie z zapisami pkt. 10.3 Zamawiający przenosi w pełnym 
zakresie odpowiedzialność za wady prawne Środowisk na Wykonawcę z chwilą podpisania Umowy: „W celu 
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy, ukształtowana zgodnie z 
postanowieniami powyższymi, rozciąga się także na wszelkie wady prawne dotyczące Środowisk.”. 
Pragniemy zaznaczyć, że brak szczegółowych informacji o konfiguracji środowisk oraz informacji o stanie 
prawnym przejmowanych Środowisk i Infrastruktury Projektu uniemożliwia Zamawiającemu tak daleko 
idące przeniesienie odpowiedzialności. Wykonawca mimo wszelkiej dostępnej wiedzy i chęci nie jest w 
stanie przewidzieć jaki jest faktyczny Środowisk, na podstawie informacji udostępnionych przez 
Zamawiającego w toku postępowania. Wykonawca jest w stanie do zobowiązania się odpowiedzialności za 
wady prawne Środowisk wynikłych z działań i zmian podejmowanych przez Wykonawcę od czasu 
podpisania Umowy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt. 10.3 nie obejmują wad 
prawnych Środowisk zastałych przez Wykonawcę podczas przejęcia Infrastruktury Projektu i Środowisk i 
wyłączone są one z odpowiedzialności umownej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w pkt 10.3 Umowy.  
 
Pytanie 383. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 10.15 Wykonawca zobowiązany jest do transferu wiedzy „[…]do Zamawiającego w 
taki sposób, aby personel Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy na jakiejkolwiek podstawie, posiadał 
umiejętności i wiedzę pozwalające na samodzielne utrzymanie, administrowanie oraz modyfikację 
Oprogramowania, Oprogramowania P1 lub Oprogramowania e-Recepta – lub powierzenie tych czynności 
osobom trzecim.”. Wykonawca w zakresie transferu wiedzy nie jest w stanie na przekazanie odpowiednich 
umiejętności personelu Zamawiającego. Przedstawienie personelu Zamawiającego posiadającego 
odpowiednie umiejętności do utrzymania, administrowania i modyfikację Oprogramowania leży wyłącznie 
w odpowiedzialności Zamawiającego. Zdobycie tych umiejętności nie jest związane z przekazaniem przez 
Wykonawcę odpowiedniego know-how, ale ze zdobyciem podstawowej wiedzy w szczególności z 
posiadanych przez Zamawiającego narzędzi informatycznych i infrastruktury sprzętowej, nauki 
programowania, kompetencji pracy w metodyce zwinnej. Dla potwierdzenie tego typu umiejętności przez 
personel Wykonawcy Zamawiający w prowadzonym postępowaniu postawił odpowiednie wymagań dla 
ponad 80 osób w kilkudziesięciu rolach. Zakres tego kształcenia personelu Zamawiającego jest poza 
zakresem tej Umowy w związku z czy prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przedmiocie 
realizacji Umowy nie ma zadań dotyczących zapewnienia nabycia przez pracowników Zamawiającego lub 
inny podmiot odpowiednich umiejętności zapewniających możliwość przejęcie wiedzy od Wykonawcy 
poprzez następującą zmianę zapisów pkt 10.15:  
„Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy do Zamawiającego, w taki sposób, aby personel 
Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy na jakiejkolwiek podstawie, posiadał wiedzę pozwalającą na 
samodzielne utrzymanie, administrowanie oraz modyfikację Oprogramowania, Oprogramowania P1 lub 
Oprogramowania e-Recepta – lub powierzenie tych czynności osobom trzecim”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ. Przekazanie wiedzy nastąpi na zasadach określonych Umową w 
szczególności zgodnie z odpowiedzią na pytanie 211. 
 
Pytanie 384. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 4.5 Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę własnego środowiska deweloperskiego, 
na którym będzie prowadził prace przed przekazaniem ich na odpowiednie Środowisko Zamawiającego. 
Wnosimy o przedstawienie przez Zamawiającego szczegółowych informacji o konfiguracji środowisk, w tym 
przedstawienie projektu planowanego Środowiska Produkcyjnego w celu ustalenia wymagań minimalnych 
na środowisko deweloperskie i oszacowania kosztów jego przygotowania. Lista sprzętu i licencji dostępna 
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dla Projektu P1 wskazana w Załączniku nr 12 do Umowy nie jest wystarczającym materiałem 
umożliwiającym prawidłowe oszacowanie kosztów i przygotowanie się do realizacji Umowy.   
Odpowiedź: 
Projekt Środowiska Produkcyjnego został udostępniony uczestnikom postępowania na wizji lokalnej. 
 
Pytanie 385. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.7 Zamawiający oczekuje deklaracji Wykonawcy, który „oświadcza, że Infrastruktura Projektu jest 
wystarczająca dla realizacji celu Projektu P1, w szczególności poprzez świadczenie Usług opisanych w 
Umowie.” 
Przekazany jako załącznik nr 12 do umowy spis sprzętu i licencji ITS nie zawiera szczegółowej konfiguracji 
sprzętu, zwłaszcza kluczowego np. serwerów sugerowanych w opisie jako serwery bazy danych (Serwer DB 
Prod). Wykonawca na podstawie lakonicznego opisu modelu serwera nie jest w stanie w sposób 
wystarczający zapoznać się z konfiguracją komponentów wpływających bezpośrednio na wydajność 
serwera np. ilość i rodzaj procesorów, wielkość pamięci RAM, szybkość i technologia dysków itp. Większość 
komercyjnych dostawców oprogramowania serwerowego (np. baz danych) uzależnia ilość licencji w modelu 
procesorowym od ilości rdzeni, ilości i rodzaju procesorów (w tym architektury oraz zegara taktującego 
CPU) w serwerze . 
Wnosimy o przekazanie szczegółowej dokumentacji ITS, w tym projektu ITS, który nie jest planowany do 
okazania podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowa dokumentacja pozwoli oszacować 
ryzyka związane z deklaracją Wykonawcy dotyczącą potwierdzenia kompletności infrastruktury ITS na 
potrzeby projektu P1. 
Odpowiedź: 
Projekt ITS został udostępniony uczestnikom postępowania na wizji lokalnej. 
 
Pytanie 386. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.7 Zamawiający oczekuje deklaracji Wykonawcy, który „oświadcza, że Infrastruktura Projektu jest 
wystarczająca dla realizacji celu Projektu P1, w szczególności poprzez świadczenie Usług opisanych w 
Umowie.” 
Brak w dokumentacji wskazania usług kolokacji świadczonych na potrzeby istniejącej infrastruktury 
sprzętowej. Specyfikacja takich usług (lokalizacja ośrodków przetwarzania danych, infrastruktura łącz 
sieciowych w ośrodkach, technologia urządzeń brzegowych)pozwoli oszacować możliwości spełnienia 
wymagań niefunkcjonalnych zgodnie z Załącznikiem nr 1b, w szczególności:  
WYM.OPZ.DOS.NFN.02 Lokalizacje 
WYM.OPZ.ARC.NFN.07 Synchroniczny tryb komunikacji 
WYM.OPZ.ARC.NFN.09 Replikacja między ośrodkami przetwarzania 
Wnosimy o doprecyzowanie usług kolokacji aktualnych na moment rozpoczęcia Okresu Przygotowawczego 
oraz dalszych planów z nimi związanych, które umożliwią jednoznaczne ustalenia zakresu Umowy na okres 
26 miesięcy jej trwania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 2017-07-27. 
 
Pytanie 387. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Błędu Krytycznego jest zapis, że jest to wada powodująca m.in. efekt, w ramach którego 
„działa niepoprawnie przynajmniej jedna usługa biznesowa Systemu P1”, jak też wada, której efektem jest 
obniżenie wydajności usługi biznesowej Systemu P1 o więcej niż 20% w stosunku do wymagań określonych 
w Okresie Przygotowawczym. Zwracamy uwagę, że niepoprawne działanie jest pojęciem niezwykle 
szerokim, obejmującym każde, nawet minimalne obniżenie wydajności danej usługi. W tym zaś pojęciu 
mieści się sprecyzowane pojęcie obniżonej procentowo wydajności danej usługi biznesowej Systemu P1. 
Tym samym, czy Zamawiający uznając, że niepoprawne działanie usługi zostało już sprecyzowane w 
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kolejnym efekcie wady definiowanej we wzorze umowy jako Błąd Krytyczny, usunie z tej definicji słowa „lub 
działa niepoprawnie”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 388. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Czasu Realizacji zaznaczono, że jest on liczony od chwili dokonania Zgłoszenia, gdy 
tymczasem od tej chwili, aż do zmiany statusu Zgłoszenia na „Realizowane”, o czym mowa w definicji 
pojęcia Czas Rekcji, Zgłoszenie nie jest realizowane przez Wykonawcę. Tym samym, aktualna definicja Czasu 
Realizacji jest nieprawdziwa. W związku z tym, czy Zamawiający urealniając tą definicję w stosunku do stanu 
faktycznego, potwierdzi, odpowiednio ją zmieniając, że Czas Realizacji liczony jest od chwili zmiany statusu 
Zgłoszenia na „Realizowane” zgodnie z Załącznikiem nr 11 i 4j? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie definicji „Czas Reakcji”. 
 
Pytanie 389. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Danych zawarto zastrzeżenie, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się także dane 
osobowe „, których Zamawiający jest administratorem, powierzone Wykonawcy do przetwarzania, 
obejmujące wszystkie dane przetwarzane przez Wykonawcę”, co może powodować interpretację, że 
obejmuje ono także dane przetwarzane przez Wykonawcę, których jest administratorem, jak i te, które 
przetwarza na mocy powierzenia ich przez innych, niż Zamawiający, administratorów. Powyższe może 
sugerować, iż Wykonawca jest zmuszony naruszyć poufność i zasady ochrony danych osobowych innych, niż 
powierzone mu przez Zamawiającego, administratorów. Czy zatem Zamawiający zaprzeczy takiej 
interpretacji pojęcia Dane, potwierdzając, że obejmuje ono jedynie wszystkie dane osobowe, których 
administratorem jest Zamawiający, a które powierzył on Wykonawcy do przetwarzania w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy? 
Odpowiedź: 
Zapisy dotyczą danych przekazywanych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 390. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Dnia Roboczego wskazano, że Dniami Roboczymi nie są dni wolne u pracy u 
Zamawiającego, o których poinformuje on Wykonawcę. Prosimy o wskazanie w jakiej formie i z jakim 
wyprzedzeniem przed nastąpieniem tych dni Zamawiający informował będzie o dniach wolnych od pracy u 
niego obowiązujących? 
Odpowiedź: 
Formę, tryb oraz czas wyprzedzenia ustalą Kierownicy Projektu Wykonawcy i Zamawiającego uwzględniając 
potrzeby Stron w tym zakresie. 
 
Pytanie 391. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że zmian godzin pracy określonych w pkt 1 w definicji Dnia Roboczego będzie 
dokonywał tylko i wyłącznie w granicach i z uwzględnieniem wymaganych przepisami prawa pracy, w 
szczególności Kodeksu pracy, przerw, dobowych i tygodniowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada zmiany w zakresie przesunięcia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, zachowując 
ujęty w definicji Dnia Roboczego czas jego trwania. 
 
Pytanie 392. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Informacji Poufnych zawarto zastrzeżenie, że są nimi informacje „przekazane 
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy (niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania)”. 
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Zwracamy uwagę, że przekazanie informacji poufnych ustnie, nie zapewnia Zamawiającemu wystarczająco 
silnego dowodu ich przekazania Wykonawcy, którym w takim wypadku mogłoby być utrwalone (na piśmie 
lub w formie elektronicznej) potwierdzenie ich otrzymania przez Wykonawcę. Czy zatem Zamawiający 
potwierdzi, że Informacjami Poufnymi w rozumieniu Umowy są informacje przekazane Wykonawcy w 
związku z realizacją Umowy, utrwalone przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od formy ich utrwalenia), 
usuwając jednocześnie z definicji pojęcia Informacje Poufne, z przywołanego wyżej fragmentu, słowa „lub 
przekazania”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 393. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Roboczogodziny nie doprecyzowano, czy jest to każde rozpoczęte, czy zakończone 60 
minut pracy członka Personelu Wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie tego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 394. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 1 w definicji Usługi Dodatkowej użyto sformułowania „zmiany o charakterze niefunkcjonalnym”, 
które nie zostało nigdzie zdefiniowane. Prosimy zatem o uszczegółowienie, względnie zdefiniowanie, tego 
pojęcia, aby było ono jednoznacznie rozumiane przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że są to zmiany, które nie wprowadzają nowych funkcjonalności dla użytkowników 
aplikacji. Np.: realizacja jednorazowego wyselekcjonowania i przeniesienia do wybranej struktury danych. 
 
Pytanie 395. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 3.11. Umowy zawarto zastrzeżenie, że: „W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że 
wskazania Wykonawcy będą mieć charakter wyłącznie informacyjny, niewiążący w Żaden sposób 
Zamawiającego.” Rozumieć to należy, że Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu i wydania 
Wykonawcy dodatkowych elementów Infrastruktury Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że dokonując 
zgodnych ze stanem faktycznym wskazań, można domniemywać, że Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
zapewnienia, w tym zakupu i przekazania Zamawiającemu dodatkowych elementów Infrastruktury 
Projektu. Jednakże Wykonawca nie może być do tego blankietowo zobowiązany, bez zasad ustalenia 
należnego mu za to wynagrodzenia. Tym samym, czy Zamawiający potwierdzi, że zastrzeżenie nie związania 
wskazaniami Wykonawcami w zakresie Infrastruktury Projektu, dotyczy także Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Przedmiotem tego postępowania nie jest zakup i dostarczenie Infrastruktury Projektu. 
 
Pytanie 396. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że określony w pkt 4.15 Umowy obowiązek oddelegowania imiennie 
wskazanych w Zapytaniu osób z Personelu Wykonawcy do realizacji danej Dyspozycji będzie dotyczył tylko i 
wyłącznie Dyspozycji Operacyjnych? Zwracamy uwagę, że wniosek taki można wysnuć z pkt 4.29 zdanie 
drugie Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Obowiązek oddelegowania imiennie wskazanych w Zapytaniu osób z 
Personelu Wykonawcy do realizacji danej Dyspozycji może dotyczyć również Dyspozycji Rezultatu. 
 
Pytanie 397. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
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W pkt 4.21 Umowy zastrzeżono szczególnie krótki termin dla Wykonawcy na uzasadnienie okoliczności 
odmowy realizacji otrzymanej od Zamawiającego Dyspozycji – 1 Dzień Roboczy. Zwracamy uwagę, że 
prawidłowa analiza danej Dyspozycji w świetle celów Projektu P1 i możliwości jej realizacji przez 
Wykonawcę, wymaga jednak czasu, gdyż pochopna i pobieżna analiza może spowodować, iż Wykonawca w 
ogóle nie będzie w stanie zrealizować danej Dyspozycji, co może odwlec zakończenie realizacji Systemu P1, 
a tym samym nie zostaną zrealizowane celem Projektu P1, które szczególnie dla Zamawiającego są 
wyjątkowo istotne. Tym samym, postulujemy, aby termin na powyżej wspomniane uzasadnienie wynosił co 
najmniej 3 Dni Robocze, co pozwoli Wykonawcy odpowiednio rzetelnie przeanalizować jego możliwości 
wykonania tej Dyspozycji. Czy zatem Zamawiający wyrazi na taką zmianę zgodę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wydłużenie ww. terminu do 3 Dni Roboczych. 
 
Pytanie 398. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 4.22 Umowy Zamawiający wskazał, że Zapytanie w zakresie Dyspozycji Rezultatu: „Może także 
definiować inne kwestie istotne dla Zamawiającego.” Mając na uwadze przepis art. 29 ust. 1 P.z.p., który 
wymaga, aby przedmiot zamówienia opisany był „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”, a co ważne, powinien uwzględniać wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zobowiązanie przez Zamawiającego Wykonawcy 
do wykonania w ramach realizacji Dyspozycji Rezultatu innych, niezdefiniowanych w opisie przedmiotu 
zamówienia zobowiązań, spełnienia innych wymagań, nie znanych wcześniej Wykonawcy, prowadzi do 
oczywistego wniosku, że Wykonawca składając ofertę nie miał możliwości ich skalkulowania, wyceny, a co 
za tym idzie niekompletnie sporządził złożoną i wybraną ofertę. Tym samym, owe „inne kwestie” należy 
uznać za wymagane już na etapie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 
związku z tym, prosimy Zamawiającego o wyczerpujące i jednoznaczne wskazanie wszelkich innych kwestii 
dla niego istotnych, które ten może zdefiniować w Zapytaniu w zakresie Dyspozycji Rezultatu, względnie czy 
Zamawiający potwierdzi, że kwestie te to jedynie wymagania zawarte w pkt od 4.28.1 do 4.28.5 Umowy? 
Odpowiedź: 
Istotne kwestie nie będą wychodziły poza OPZ, ale mogą dotyczyć wymagań szczególnych dla danej 
Dyspozycji. Zakres danej Dyspozycji będzie definiowany i uzgadniany na etapie jej ustalania, a nie na etapie 
składania oferty.  
 
Pytanie 399. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że określone w pkt 4.25 Umowy możliwe decyzje Zamawiającego co do złożenia 
lub rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, w myśl tego punktu negocjowanej, są jedynymi i ostatecznymi 
decyzjami, które Zamawiający może złożyć Wykonawcy jedynie alternatywnie, a po ich złożeniu, czyli po 
złożeniu decyzji o złożeniu albo rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, zmienić swej decyzji tak 
wyartykułowanej już nie może? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza takiego stwierdzenia. Na każdym etapie realizacji Umowy Zamawiający może 
zmienić warunki Dyspozycji zgodnie z Umową, m.in. poprzez wydanie kolejnej Dyspozycji. 
 
Pytanie 400. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że określone w pkt 4.32 Umowy możliwe decyzje Zamawiającego co do złożenia 
lub rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, w myśl tego punktu negocjowanej, są jedynymi i ostatecznymi 
decyzjami, które Zamawiający może złożyć Wykonawcy jedynie alternatywnie, a po ich złożeniu, czyli po 
złożeniu decyzji o złożeniu albo rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, zmienić swej decyzji tak 
wyartykułowanej już nie może? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 399. 
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Pytanie 401. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 4.39 Umowy Zamawiający wskazał, że Zapytanie: „Dyspozycja Operacyjna może ponadto zawierać 
inne wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oraz elementy przebiegu jej realizacji”, 
wskazując te elementy jedynie przykładowo. Mając jednakże na uwadze przepis art. 29 ust. 1 P.z.p., który 
wymaga, aby przedmiot zamówienia opisany był „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”, a co ważne, powinien uwzględniać wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,  zobowiązanie przez Zamawiającego Wykonawcy 
do spełnienia w ramach realizacji Dyspozycji Operacyjnej innych, niezdefiniowanych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagań, nie znanych wcześniej Wykonawcy, prowadzi do oczywistego wniosku, że 
Wykonawca składając ofertę nie miał możliwości ich skalkulowania, wyceny, a co za tym idzie 
niekompletnie sporządził złożoną i wybraną ofertę. Tym samym, owe „inne wymagania” należy uznać za 
wymagane już na etapie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, 
prosimy Zamawiającego o wyczerpujące i jednoznaczne, nie tylko przykładowe, wskazanie wszelkich innych 
wymagań, których określenia w Dyspozycji Operacyjnej może oczekiwać Wykonawca, względnie o 
potwierdzenie, że katalog elementów Dyspozycji Operacyjnej ujęty w pkt 4.38 Umowy jest końcowy i 
wyczerpujący? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 398. 
 
Pytanie 402. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 4.56 Umowy zapisano, że: „Protokół Odbioru Dyspozycji (…) zawierać będzie informację nt. 
czasochłonności wykonania przedmiotu danej Dyspozycji lub faktycznej liczby Punktów Funkcyjnych w 
ramach jej rezultatów, która będzie nie wyższa niż maksymalna czasochłonność jej wykonania lub 
maksymalna liczna punktów Funkcyjnych określonych w Dyspozycji.” Postanowienie to zawiera wewnętrzną 
nieścisłość, gdyż wymaga wskazania w Protokole faktycznej czasochłonności i liczby Punktów Funkcyjnych, 
jednocześnie uniemożliwiając spełnienie tego wymagania w przypadku, gdy czasochłonność i ta liczba jest 
wyższa od maksymalnej określonej w Dyspozycji. Czy zatem Zamawiający doprecyzuje, że w Protokole 
Odbioru Dyspozycji należy wskazać faktyczną czasochłonność lub faktyczną liczbę Punktów Funkcyjnych, jak 
i - obok niejako przypomnieć – maksymalne ich wartości określone w Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 403. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 4.58 Umowy, w zdaniu drugim, zapisano odwołanie odpowiedniego stosowania w przypadku 
niezgodności lub niekompatybilności w tym postanowieniu opisanych, do pkt 4.58, co wydaje się być 
ewidentnym błędem. Prosimy Zamawiającego o wskazanie prawidłowego postanowienia Umowy, który w 
przypadku pkt 4.58 Umowy będzie odpowiednio stosowany. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.  
 
Pytanie 404. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 5.14 Umowy Zamawiający wprowadził obciążający Wykonawcę termin do uzasadnienia nie wykrycia 
spełniania przez dane oprogramowanie komputerowe lub dokumentację, stworzone przez osobę trzecią lub 
Zamawiającego, faktu nie spełniania Ogólnych Kryteriów Jakościowych na etapie procedury testowej lub 
odbiorowej, jednakże nie wskazując terminu początkowego liczenia tego terminu. Zatem, czy Zamawiający 
potwierdzi, że termin ten liczony jest od dnia wykrycia przez Wykonawcę powyższego faktu już po testach i 
odbiorze danego oprogramowania lub dokumentacji? 
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Odpowiedź: 
Termin ten dotyczy momentu wykrycia faktu niespełniania Ogólnych Kryteriów Jakościowych przez 
oprogramowanie komputerowe lub dokumentację na etapie Autoryzacji. 
 
Pytanie 405. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 6.18 Zamawiający przedstawił następujący sposób ustaleń dotyczących rozliczeń Usług Gwarancji 
realizowanych w ramach Umowy: „Podpisany przez Strony Protokół Odbioru, którego załącznikiem będzie 
Raport Prac stanowić będzie podstawę do rozliczenia poszczególnych Usług Gwarancyjnych, w tym do 
naliczenia kar umownych. W przypadku odmowy podpisania lub niepodpisania przez Wykonawcę Protokołu 
Odbioru wraz z Raportem Prac po uwagach Zamawiającego w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych, 
Zamawiający rozliczy dany miesiąc świadczenia Usługi Gwarancyjnej na podstawie Protokołu Odbioru po 
uwagach Zamawiającego, z uwzględnieniem potrąceń, o ile zostały naliczone przez Zamawiającego kary 
umowne.” 
Powyższe zapisy wskazują na brak wprowadzenia procedury ustalenia stanu faktycznego realizacji Usług 
Gwarancji oprócz pojedynczego działania przyjęcia obligatoryjnie przez Wykonawcę zastrzeżeń 
Zamawiającego. Wprowadzając symetryczność i partnerstwo Stron w ramach realizacji Umowy prosimy o 
odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczanie przez Wykonawcę Usług Gwarancyjnych w 
zakresie bezspornym określonym na podstawie Raportu Prac, a w zakresie rozbieżności pomiędzy 
przedstawionym przez Wykonawcę Raportem Prac a zakresem zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Strony podejmą działania celem ustalenia wspólnego stanowiska i zakresu Usług Gwarancyjnych 
obustronnie akceptowanych wprowadzając odpowiednią procedurę w zapisach Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 406. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 6.12.2 Umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo do delegowania osób do uczestnictwa w pracach 
Wykonawcy w ramach wykonania Usług Gwarancyjnych w celu uzyskania przez nie odpowiednich 
umiejętności oraz kompetencji, pozwalających na samodzielne utrzymywanie Systemu P1 przez te osoby. 
Czy Zamawiający potwierdzi, że osoby te będą uczestniczyły w pracach Wykonawcy w ramach Usług 
Gwarancyjnych jedynie w charakterze biernych obserwatorów, zaś Wykonawca nie będzie zobowiązany do 
świadczenia względem nich żadnych dodatkowych, poza realizującymi obowiązki gwarancyjne, czynności, w 
szczególności nie będzie zobowiązany do szkolenia tych osób, weryfikacji ich umiejętności i wiedzy, w tym 
poprzez organizację testów i sprawdzianów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie w związku z tym podtrzymuje wyrażoną w pkt 6.12.2 
Umowy intencję konieczności nabycia przez oddelegowane osoby umiejętności oraz kompetencji 
pozwalających na samodzielne utrzymywanie Systemu P1. 
 
Pytanie 407. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 8.3 Umowy zastrzeżono, że: „Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z podmiotami 
zewnętrznymi wskazanymi przez Zamawiającego, dla których przygotowywane są, w ramach Projektu P1, 
interfejsy z systemami zewnętrznymi.” Jak zaś zastrzeżono w pytaniu do pkt 2.4 Umowy powyżej, 
Wykonawca, jako, że nie jest beneficjentem Projektu P1, nie może odpowiadać za realizację całego Projektu 
P1. Tym samym, zobowiązywanie Wykonawcy do współdziałania z podmiotami zewnętrznymi także w 
zakresie wykraczającym poza zakres jego zobowiązania w ramach zamówienia należy uznać za 
nieuprawnione. Wykonawca, nie może zobowiązywać się do czego, czego nie będzie wykonywał, ani co 
najmniej nadzorował, kontrolował lub weryfikował, a więc do czegoś, za co nie brał odpowiedzialności. Tym 
samym, czy Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu Umowy słowa „w ramach Projektu p1” słowami „w 
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ramach przedmiotu Umowy”, co będzie adekwatne do zakresu, za który może odpowiadać Wykonawca w 
ramach niniejszego zamówienia, Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Współpraca ogranicza się do współpracy w zakresie, w 
którym interfejsy dotyczą Systemu P1. 
 
Pytanie 408. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o określenie podmiotów zewnętrznych uprawnionych do wskazywania Wykonawcy koniecznych do 
usunięcia Wad Oprogramowania, w którym to zakresie obowiązek Wykonawcy wynika z pkt 8.3 zdanie 
drugie Umowy. 
Odpowiedź: 
Wszelkie zgłoszenia będą przekazywane przez Zamawiającego zgodnie z pkt 8.3 Umowy więc fakt czy będzie 
to podmiot a) czy podmiot b) nie ma znaczenia.  
 
Pytanie 409. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 9.6.2 Umowy zastrzeżono obciążający Wykonawcę termin na wskazanie zastępcy zmienianego 
członka Personelu Wykonawcy. Nadmieniamy, że pkt 9.6 Umowy dotyczy przypadków nagłych, których 
Wykonawca, ani nawet sam ów zmieniany członek Personelu Wykonawcy, nie mogli przewidywać, ani 
zakładać, takich jak śmierć, poważna choroba, rozwiązanie stosunku pracy przez tego członka Personelu. 
Tym samym, Wykonawca może nagle zostać postawiony w sytuacji konieczności praktycznie 
natychmiastowej zmiany danego członka Personelu, co z uwagi na zapewnienie spełniania przez zastępcę 
daleko specjalistycznych kompetencji i doświadczenia nie będzie możliwe w tak krótkim czasie, jak 
narzucony tym postanowieniem przez Zamawiającego. Poza tym, termin ten musi być możliwy do 
wyliczenia, zaś w aktualnym zapisie Umowy nie wiadomo, od jakiego momentu w czasie, zdarzenia, winien 
on być liczony. Ponadto, zwrócić należy uwagę, że o niektórych w powyższych przyczynach wymuszających 
zmianę w Personelu Wykonawcy, Wykonawca może powziąć informację z opóźnieniem, np. dowiadując się 
o śmierci w kilkudniowym opóźnieniem, kiedy nie miał możliwości kontaktu ze zmarłym członkiem 
Personelu Wykonawcy (np. śmierć nastąpiła w toku dni ustawowo wolnych od pracy). Tym samym, czy 
Zamawiający zmieni to postanowienie Umowy i zastąpi użyte w nim słowa „w terminie 1 Dnia Roboczego” 
słowami „w terminie 5 Dni Roboczych, licząc od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o zaistnieniu 
przyczyny wymuszającej zmianę, opisanej na wstępie”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której 
Wykonawca nie nadzoruje pracy swoich pracowników i zakłada, że przez kilka dni nie będzie wiedział czy 
pracownik wykonuje zadania związane z realizacją Umowy czy też nie.  
 
Pytanie 410. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że termin na dokonanie zmiany członka Personelu Wykonawcy żądanej przez 
Zamawiającego określony w pkt 9.8 Umowy liczony jest od dnia otrzymania pisemnego wniosku 
Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 411. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że w pkt 9.10 Umowy miał na myśli niedostępność członka Personelu 
Wykonawcy z przyczyn inne niż określone w pkt 9.6 Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 412. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że komunikacja pomiędzy Kierownikami Projektu, jak i pomiędzy osobami 
wskazanymi przez Strony jak w pkt 13.5, będzie odbywała się za pośrednictwem ich 
imiennych/dedykowanych im, adresów mailowych i numerów telefonów? 
Odpowiedź: 
Komunikacja pomiędzy Kierownikami Projektu, jak i pomiędzy osobami wskazanymi przez Strony będzie odbywała się 

na zasadach określonych w Umowie. 
 
Pytanie 413. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej formie Zamawiający i Wykonawca mają dokonać wskazań, o których mowa 
w pkt 13.5 Umowy, oraz za pośrednictwem jakich adresów/numerów ma to nastąpić. 
Odpowiedź: 
W zakresie Kierownika Projektu dane zostaną wskazane w pkt 9.1 Umowy, w zakresie pozostałym zostaną 
podane Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.  
 
Pytanie 414. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że na zasadzie art. 429 Kodeksu cywilnego przejmie odpowiedzialność za 
działania podmiotów zewnętrznych przez niego upoważnionych, o których mowa w pkt 14.2 Umowy, jak i 
zewnętrznych audytorów, o których mowa w pkt 15.7 Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 415. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 15.9 Umowy Zamawiający przeniósł odpowiedzialność za kompatybilność i zgodność rezultatów 
Usług Wykonawcy z celami Projektu P1. Zgodnie z argumentacją przytoczoną w pytaniu do pkt 2.4 Umowy 
wyżej, obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za realizację celów Projektu P1, a więc za zakres działań i 
czynności, których on nie będzie realizował, ani też nawet nad którym nie będzie miał w ogóle 
kompleksowej kontroli, ani nadzoru, jest w żaden sposób nieuzasadniony i nieuprawniony. Tym samym, 
Wykonawca nie może odpowiadać za realizację przez wykonane przez niego na mocy Umowy Usługi celów 
Projektu P1, a jedynie za realizację celów Umowy, o których mowa w pkt 2.4 Umowy. Tym samym, czy 
Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu Umowy słowa „celami Projektu P1” słowami „celami Umowy, o 
której mowa w pkt 2.4”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 416. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że przez inne upoważnione organy, o których mowa w pkt 17.3 Umowy, ma na 
myśli organy upoważnione do uzyskania Informacji Poufnych (w rozumieniu definicji z pkt 1 Umowy) od 
Stron Umowy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (aktów prawnych)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 417. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 17.5 Umowy zawarto zastrzeżenie wymaganego ujawnienia informacji wynikającego z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. Czy Zamawiający potwierdzi, że miał tu na myśli powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego (akty prawne), a tym samym odpowiednio zmodyfikuje treść tego 
postanowienia Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 418. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za brak zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 17.11 Umowy, ma miejsce wówczas, 
gdy Strony nie zawrą takiej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? Tym samym, czy 
Zamawiający potwierdzi, że jeśli brak zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
pomiędzy Stronami będzie wynikiem przyczyn, dotyczących lub powstałych po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca będzie mógł zwolnić się z obowiązku wykonania Umowy powołując się na ten brak? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji. Sytuacja opisana powyżej miałaby tylko wówczas miejsce, 
gdyby nie podpisanie tej umowy nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego. 
 
Pytanie 419. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 19.1.3 podpunkt xi. Umowy dopuszczono zmianę wynagrodzenia przewidzianego Umową 
spowodowaną zmiana stawki podatku od towarów i usług. Czy Zamawiający potwierdzi, że w tym 
przypadku kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego Umową, netto, czyli bez podatku 
od towarów i usług, nie ulegnie zmianie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 420. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że niezbędna zmiana sposobu wykonania Umowy, konieczna dla 
prawidłowego wykonania Umowy, o której mowa w pkt 19.1.3 podpunkt xiii. Umowy, generująca zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad jego płatności, może być jedynie zmianą, która nie powoduje wzrostu 
kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, zaś gdy taka zmiana sposobu wykonania Umowy 
powodowałaby zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, to zmiana taka spowoduje 
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, ale do poziomu nie przekraczającego poziom określony w pkt 19.1.1 
Umowy? Tym samym, czy Zamawiający nie usunie z tego postanowienia pkt 19.1.3 podpunkt xiii. Umowy 
słowa: „przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 421. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że „przygotowane i dostarczone środowiska”, o których mowa w pkt 20.5.9 
Umowy to środowiska przygotowane i dostarczone w ramach wykonania Umowy przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza takie rozumienie Umowy. 
 
Pytanie 422. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 20.13 Umowy uczyniono doprecyzowanie, uznając jedynie jeden tylko przypadek za ważny powód 
uzasadniający wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę. Tym powodem jest tylko i wyłącznie „naruszenie 
przez Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności”, gdy tymczasem możliwe są do rozważenia i 
winny być Umową dopuszczone także inne okoliczności, które należałoby uznać za ważne powody 
uzasadniające wypowiedzenie Umowy, np. uporczywe odmawianie płatności należnych Umową 
Wykonawcy przez Zamawiającego, czy tez jakiekolwiek inne przypadki działania na szkodę Wykonawcy 
przez Zamawiającego. Tym samym, czy Zamawiający usunie z tego postanowienia Umowy słowa „za które 
Strony uznają wyłącznie naruszenie przez Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności”? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 423. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zwracamy uwagę, że czynności opisane w pkt 22.1.6 (realizacja Dyspozycji), 22.1.9 (realizacja Autoryzacji), 
22.1.16 (przygotowanie i przekazanie wersji instalacyjnej), 22.1.17 (wykonanie testowego odtworzenia 
Systemu P1) Umowy to czynności podejmowane w toku procesu wdrożenia, których realizacja wymaga 
współdziałania Stron, czyli Wykonawcy i Zamawiającego. Tym samym, Wykonawca nie może być obarczany 
wyłączną odpowiedzialnością za przypadku opóźnień w wykonaniu powyższych czynności, skoro opóźnienia 
te mogą zaistnieć w wyniku braku lub opóźnień we współdziałaniu z Zamawiającym. Wobec tego, czy 
Zamawiający zastąpi w tych postanowieniach Umowy odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia 
odpowiedzialnością za zawinione przez niego przypadki opóźnień, czyli za zwłokę, dokonując odpowiedniej 
modyfikacji treści tych postanowień Umowy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 modyfikacji Umowy w pkt. 22.2 dodając generalną zasadę :” 
Ilekroć w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się przez to opóźnienie z winy Wykonawcy.” 
 
Pytanie 424. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Zwracamy uwagę, że utrata, uszkodzenie lub udostępnienie osobom nieuprawnionym danych lub 
programów o czym mowa w pkt 22.1.32 Umowy może także nastąpić bez winy, a nawet bez udziału 
Wykonawcy, który dochował należytej, wymaganej Umową, kwalifikowanej staranności w zachowaniu 
obowiązku, o którym mowa w Załączniku nr 4h do Umowy. Tym samym, Wykonawca nie może być 
obarczany odpowiedzialnością za przypadku, do których zaistnienia się nie przyczynił, lub nawet nie miał 
możliwości, aby zachowując należytą staranność ich uniknąć. Tym samym, czy Zamawiający potwierdzi, że 
nałożenie kary umownej tym postanowieniem Umowy przewidzianej nastąpi tylko i wyłącznie w 
przypadkach utraty, uszkodzenia lub udostępnienia osobom nieuprawnionych danych z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 modyfikacji Umowy w pkt. 22.2 dodając generalną zasadę: 
”Ilekroć w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się przez to opóźnienie z winy Wykonawcy.” 
 
Pytanie 425. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 22.4 Umowy zapisano ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych 
nakładanych na niego Umową do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia, o którym mowa 
w pkt 16.1 Umowy. Zwracamy uwagę, że wynagrodzenie to jest maksymalnym wynagrodzeniem, które 
Wykonawca może na mocy Umowy uzyskać, zaś Zamawiający posiada wyłączne prawo i moc decyzyjną, aby 
mu możliwe do uzyskania w wyniku Umowy wynagrodzenie istotnie ograniczyć. Tym samym, wobec 
uprawnień Zamawiającego wyżej wskazanych zasadnym byłoby ograniczenie maksymalnego poziomu kar 
umownych nakładanych na Wykonawcę do poziomu uzyskanego, wypłaconego mu, na mocy Umowy 
wynagrodzenia. Czy Zamawiający potwierdzi, że taka jest jego wola, odpowiednio modyfikując 
postanowienie pkt 22.4 Umowy, a to zastępując w nim słowa „do kwoty stanowiącej równowartość 100% 
wynagrodzenia o którym mowa w pkt 16.1” słowami „do kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego 
Wykonawcy na mocy Umowy do dnia naliczenia kar wynagrodzenia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 426. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
W pkt 22.6 Umowy zastrzeżono zgodę Wykonawcy na potrącanie naliczonych mu umową kar umownych z 
należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia, przewidzianych Umową. Zwracamy uwagę, że 
przedmiotem zamówienia jest w zasadzie wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, z którym 
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zawsze wiążę się konieczność współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, bez którego to współdziałania 
Wykonawca nie będzie mógł w terminie zrealizować zamówienia, co powoduje, iż kary umowne obciążające 
Wykonawcę za niewykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części w terminie można jedynie uzależniać 
od jego winy w niedochowaniu tego terminu. Taka konstrukcja kary umownej zaś wymaga, aby obowiązany 
miał możliwość zanegowania jego zawinienia, a co za tym idzie i naliczenia mu kary umownej z tego tytułu. 
Brak tej możliwości zaś statuuje pkt 22.6 Umowy, zgodnie z którym Wykonawca bezwarunkowo i 
nieodwołanie wyraża zgodę na potrącanie kar, które powinien móc zakwestionować, z należnego mu 
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co należy uznać za postanowienie 
sprzeczne jest z naturą stosunku umownego objętego niniejszym zamówieniem, a co za tym idzie zgodnie z 
art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, za nieważne. W związku z powyższym, czy Zamawiający, doprowadzając do 
zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, inkorporując zasadę zawinienia Wykonawcy i jego prawo 
ustosunkowania się do obciążenia go karami umownymi, wykreśli z tego postanowienia Umowy słowa: „na 
co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby pozyskiwania odrębnego 
pisemnego potwierdzenia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 427. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części I z załącznikami 
Mając na uwadze racje przedstawione w pytaniu do pkt 22.6 Umowy, czy Zamawiający tożsamo w pkt 23.1 
Umowy skreśli słowa: „w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy”, co 
spowoduje, że Umowa będzie spójna i jednolita? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 428. Dotyczy Załącznika nr 0 
W pkt 5 znajduje się definicja pojęcia „Elektroniczna recepta”, która wskazuje, że jest to „Dokument 
elektroniczny zgodny z formatem HL7 CDA, […]”. HL7 CDA jest jednym ze standardów, z którymi ma być 
zgodny dokument elektroniczny recepty, w szczególności obecnie CSIOZ prowadzi prace nad 
wprowadzeniem zgodności tego dokumentu z profilami IHE. W związku z powyższym dla wprowadzenie 
otwartości definicji w kontekście spełnionych warunków zgodności wnosimy o zmianę początku definicji na 
„Dokument elektroniczny zgodny z ustalonymi prawem wymaganiami dla tego typu dokumentu,[…]”. Przy 
takiej zmianie, brak będzie konieczności modyfikacji słownika pojęć Projektu w zależności od kwestii 
związanych z zapewnieniem zgodności z zapisami prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 429. Dotyczy Załącznika nr 0 
W pkt 5 znajduje się definicja pojęcia „Elektroniczne skierowanie”, która wskazuje, że jest to „Dokument 
elektroniczny zgodny z formatem HL7 CDA, […]”. HL7 CDA jest jednym ze standardów, z którymi ma być 
zgodny dokument elektroniczny skierowania, w szczególności obecnie CSIOZ prowadzi prace nad 
wprowadzeniem zgodności tego dokumentu z profilami IHE. W związku z powyższym dla wprowadzenie 
otwartości definicji w kontekście spełnionych warunków zgodności wnosimy o zmianę początku definicji na 
„Dokument elektroniczny zgodny z ustalonymi prawem wymaganiami dla tego typu dokumentu,[…]”. Przy 
takiej zmianie, brak będzie konieczności modyfikacji słownika pojęć Projektu w zależności od kwestii 
związanych z zapewnieniem zgodności z zapisami prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 430. Dotyczy Załącznika nr 0 
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Załącznik nr 0 precyzuje pojęcie usługi biznesowej jako „usługi opisanej wymaganiami funkcjonalnymi w 
zakresie danego obszaru biznesowego”. Jednocześnie umowa nie zawiera załącznika opisującego 
wymagania funkcjonalne dla produktów przewidzianych do wytworzenia w ramach Fazy 2. Dostępne są 
wymagania niefunkcjonalne w Załącznik nr 1b, natomiast brak jest specyfikacji usług biznesowych łącznie z 
wymaganiami niefunkcjonalnymi. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji lub wskazanie odnośnika do 
odpowiedniej dokumentacji usług biznesowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 431. Dotyczy Załącznika nr 1b 
Zamawiający w Załączniku 1b precyzuje wymaganie niefunkcjonalne: 
WYM.OPZ.SKA.NFN.03 Klastrowanie 
Architektura rozwiązania musi umożliwiać skalowanie rozwiązania poprzez tworzenie logicznych klastrów 
serwerów na poziomie: 

• serwerów WWW, 
• serwerów aplikacyjnych, 
• serwerów baz danych. 

Na podstawie Załącznika 12 zawierającego spis inwentarzowy dostępnej infrastruktury ITS wskazujemy na 
brak możliwości realizacji logicznego klastra na poziomie baz danych przy wykorzystaniu serwerów 
opisanych w wymienionym załączniku jako „Serwer DB Prod”. Wskazane serwery HP Integrity są oparte na 
hermetycznej architekturze bazującej na procesorach Itanium, która nie jest już rozwijana, a katalog 
dostępnych konfiguracji systemu i bazy danych jest zamknięty i na podstawie dostępnych informacji nie 
daje możliwości utworzenia klastra spełniającego ww. wymaganie.  
Prosimy o doprecyzowanie wymagań umożliwiających ich techniczną realizację w oparciu o posiadany przez 
Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie. 
Odpowiedź: 
Wykorzystanie HP Integrity do budowy bazodanowych klastrów logicznych to jeden z możliwych 
scenariuszy budowy klastra logicznego na podstawie posiadanych przez Zamawiającego a wymienionych w 
załączniku 12 licencji i sprzętu dotyczącego warstwy bazy danych. Zamawiający zakłada wykorzystanie 
najbardziej efektywnego rozwiązania z różnych możliwych jednak na podstawie wymienionych licencji i 
sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie wskazywał, iż do budowy oczekiwanej 
struktury bazodanowej musi zostać użyte wskazane w pytaniu rozwiązanie. 
 
Pytanie 432. Dotyczy Załącznika nr 1b 
Zamawiający w Załączniku 1b precyzuje wymaganie niefunkcjonalne: 
WYM.OPZ.BEZ.09 Szyfrowanie danych zastrzeżonych   
Wszystkie dane prawnie chronione (dane osobowe, dane osobowe wrażliwe, dane medyczne) przed zapisem 
w bazach danych zostaną zdepersonalizowane bądź zanonimizowane w zależności od ich przeznaczenia. 
Czy w ramach tego wymagania jest oczekiwanie de facto szyfrowania danych w bazie danych 
mechanizmami silnika bazy danych, które uniemożliwią dostęp do danych zastrzeżonych z poziomu innego 
niż poziom bazy danych ? 
Jeżeli nie jest to intencją Zamawiającego to wnosimy o zmianę opisu tego wymagania np. na 
WYM.OPZ.BEZ.09 Depersonalizacja danych zastrzeżonych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 433. Dotyczy Załącznika nr 2 
Załącznik nr 2 szczegółowo precyzuje „Wymagania dla Projektu Infrastruktury Techniczno-Systemowej 
(PITS)” (pkt.2) 
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Jednocześnie Załącznik nr 8 w punkcie „3. Zakres prac dla Wykonawcy oraz kryteria weryfikacji gotowości” 
w okresie przygotowawczym nie wymienia potrzeby przygotowania projektu Infrastruktury Techniczno-
Systemowej przez Wykonawcę. Zakończenie Okresu Przygotowawczego jest niemożliwe bez 
przygotowanego Projektu ITS. Prosimy o doprecyzowanie na jakim etapie Wykonawca może zapoznać się z 
gotowym projektem ITS w celu przygotowania się do świadczenia usług po zakończeniu Okresu 
Przygotowawczego. 
Odpowiedź: 
W ramach Okresu Przygotowawczego Wykonawca zapozna się z aktualnym na tamten moment Projektem 
ITS-u, Załącznik nr 2 precyzuje wymagania dotyczące tego dokumentu, który na każdym etapie umowy musi 
być zgodny z aktualnym stanem ITS,   rozwojem i zmianą Systemu P1 . 
 
Pytanie 434. Dotyczy Załącznika nr 3 
W pkt 4 treści załącznika Zamawiający wskazuje, że: „Skuteczne przeprowadzenie Ewaluacji wymaga 
przygotowania danych testowych dla odzwierciedlenia możliwych sytuacji biznesowych oraz dokumentacji 
integracyjnej opisujących specyfikację udostępnianych interfejsów”. Prosimy o wskazanie przez 
Zamawiającego, w ramach której usługi i na jakich zasadach opisany w niniejszej Umowie Wykonawca ma 
świadczyć wyróżnione zadania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z wszystkimi Usługami w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu opisanego w Załączniku nr. 3.  
 
Pytanie 435. Dotyczy Załącznika nr 4 
Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „Kod Źródłowy dla podmiotu trzeciego” przedstawionego w pkt 2 
ppkt 1) lit g) Załącznika. Czym ten Kod Źródłowy różni się od Kodu Źródłowego utrzymywanego zgodnie z 
zapisami pkt 2 ppkt 1) lit a) tego samego Załącznika. 
Odpowiedź: 
Kod Źródłowy może się różnić wersją, z uwagi, na fakt, że dana ścieżka kodowa może być aktualnie 
rozwijana przez innego Wykonawcę (podmiot trzeci). W takim przypadku w Repozytorium musi być 
wyodrębniona oddzielna ścieżka kodowa. Dodatkowo na potrzeby łączenia kodów Wykonawca zarządzający 
Repozytorium musi być w stanie przekazać podmiotowi trzeciemu rozwijającemu dane oprogramowanie 
aktualne ścieżki kodowe już zainstalowane lub będące jeszcze w procesie wdrożenia na odpowiednie 
Środowiska. 
 
Pytanie 436. Dotyczy Załącznika nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt 2 dotyczące tworzenia Kodu Źródłowego lit c) „zapewnienia 
skomentowania kodu w stopniu wystarczającym do zrozumienia jego logiki przez osobę o podstawowych 
umiejętnościach programistycznych w danym języku programowania” dotyczą wyłącznie Kodów 
Źródłowych wytwarzanych i modyfikowanych przez Wykonawcę i Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu niezgodności tych komentarzy w przypadku Kodów Źródłowych innego 
Wykonawcy przejętych wraz z podpisaniem Umowy oraz dostarczanych w ramach Autoryzacji. 
Odpowiedź: 
Takie samo wymaganie dotyczy Kodu Źródłowego wytwarzanego przez innego Wykonawcę. Na etapie 
odbiorów i Autoryzacji zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca realizujący usługę Autoryzacji jest 
zobowiązany do weryfikacji Kodu Źródłowego w tym zakresie. Po dokonaniu Autoryzacji kod Źródłowy musi 
być zgodny z tym wymaganiem i za to odpowiada Wykonawca świadczący Usługi Gwarancyjne.  
 
Pytanie 437. Dotyczy Załącznika nr 4b 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zobowiązania wynikające z pkt 2 dotyczące ujednolicenia 
i integrowania Dokumentacji dotyczą dokumentacji przyjmowanej w ramach podpisania Umowy oraz 
wytwarzanej przez Wykonawcę. W przypadku dokumentacji przejmowanej od innego Wykonawcy w trakcie 
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realizacji Umowy (proces Autoryzacji) Wykonawca będzie zgłaszał uwagi do niej na zgodność z zasadami 
wytwarzania i utrzymania Dokumentacji Systemu P1 i będzie ona dopiero przejmowana w przypadku 
potwierdzenia zgodności. Za poprawę Dokumentacji w tym zakresie będzie odpowiadał inny Wykonawca. 
Odpowiedź: 
W przypadku przejmowania Dokumentacji dotyczącej obszaru realizowanego przez podmiot trzeci za 
integrację przejmowanej dokumentacji po Autoryzacji odpowiada Wykonawca realizujący Usługę opisaną w 
Załączniku 4b.  
 
Pytanie 438. Dotyczy Załącznika nr 4c 
Prosimy o wyjaśnienie, która ze stron Zamawiający czy Wykonawca będzie ponosił koszty ubezpieczenia 
oraz przeglądów zerowych sprzętu podczas realizacji zadania relokacji sprzętu pomiędzy środowiskami 
opisanego w pkt 2 ppkt 1) lit. b.  
Prosimy o potwierdzenie, że zadania te nie dotyczą ewentualnej relokacji sprzętu związanej z miejscem 
kolokowania sprzętu np. zmiana dostawy usług kolokacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji zadania relokacji, jedynie w stosunku do elementów 
infrastruktury, których przemieszczenie jest wymagane w związku z tworzeniem i rozwojem Systemu P1. W 
tym przypadku całość realizacji zadania relokacji leży po stronie Wykonawcy, tj. zapewnienie ubezpieczenia, 
rozłączenia i połączenia, montażu i demontażu, pakowania i rozpakowania, wyniesienia i wniesienia, 
transportu, wykonanie wymaganych przeglądów i innych czynności wymaganych przez producenta danego 
urządzenia, a także poniesienie kosztów z tym związanych. 
W przypadku zmiany dostawcy usług kolokacji zadanie relokacji i czynności z tym związanych zapewnia 
Zamawiający. 
 
Pytanie 439. Dotyczy Załącznika nr 7 
Wnosimy o zmianę zapisów WZORY DYSPOZYCJI I ŻĄDAŃ - WZÓR DYSPOZYCJI OPERACYJNEJ o podanie 
terminu rozpoczęcia świadczeń poprzez zmianę zapisów pkt 4 na następujący:  
„Terminy rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług przez członków Personelu Wykonawcy w ramach 
Dyspozycji”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 440. Dotyczy Załącznika nr 8 
W pkt 3 ppkt 2) Zamawiający oczekuje realizacji od Wykonawcy „przejęcie Podsystemów Umowy CSIOZ 
zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Umowy”. Wskazany załącznik zamiast sposobu przejęcia podsystemów 
zawiera jedynie listę tych podsystemów, w tym cztery podsystemy, które mają być dopiero zbudowane, a 
nie są przejmowane działaniami realizowanymi w Okresie Przygotowawczym. 
W związku z faktem, że zadania powyższe musi zostać potwierdzone przez Wykonawcę pod rygorem nie 
przyjęcia przez Zamawiającego Okresu Przygotowawczego i naliczenia kar umowny prosimy o 
przedstawienie przez Zamawiającego dokładnego sposobu realizacji zadania przejęcia istniejących 
Podsystemów Umowy CSIOZ. Brak tych informacji uniemożliwia określenie podstawowych warunków 
realizacji zadań Okresu Przygotowawczego zgodnie, z którymi musi postępować Wykonawca. Brak tych 
informacji uniemożliwia ustalenie zakresu prac przewidzianych Umową. 
Odpowiedź: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przejęcie systemów, które powstaną do czasu podpisania Umowy w 
Fazie 1. Sposób przejęcia opisuje Załącznik nr 8 do Umowy. 
 
Pytanie 441. Dotyczy Załącznika nr 8 
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Zgodnie z zapisami pkt 3 ppkt 3) Wykonawca w ramach Okresu Przygotowawczego zobowiązany jest do 
przejęcia Oprogramowania e-Recepty na podstawie oświadczenia. Wnosimy o zmianę tego elementu w taki 
sposób, że przejęcie Oprogramowania e-Recepty następuje w ramach realizacji Umowy na zasadach 
określonych Usługą Autoryzacji. 
Oprogramowanie e-Recepty jest wytwarzane obecnie przez Zamawiającego (siłami własnymi i innego 
wykonawcy) i stanowi obecnie podwaliny do realizacji dalszej rozbudowy Systemu P1 bazując na zmianie 
filozofii jego wytwarzania. W związku z czym jest koniecznym, aby oprogramowanie to zostało 
potwierdzone za zgodne z przyjętym podejściem Projektu P1 wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę 
w szczególności, że po przejęciu Wykonawca bierze odpowiedzialność za utrzymanie tego oprogramowania.  
Wprowadzenie Oprogramowania e-Recepty w sposób innych niż każde nowo-wytwarzane oprogramowania 
powoduje lukę w zasadach zarządzania Oprogramowaniem w ramach Umowy i może być niekorzystne dla 
Wykonawcy w przypadku wad, które mogły zostać wykryte w trakcie realizacji Usługi Autoryzacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 442. Dotyczy Załącznika nr 8 
W pkt 3 ppkt 7) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzgodnienia parametrów podlegających 
monitorowaniu w celu zapewnienia określonego poziomu wydajności i dostępności Systemu P1 przy czym 
zgodnie zapisami lit. a) „zostaną uzgodnione i zatwierdzone ilości danych biznesowych, czasów 
tolerowanych / gwarantowanych i przeciążeń biznesowych dla wskazanych przez Zamawiającego funkcji 
biznesowych Systemu P1”. Prosimy o przedstawienie dokumentacji przedstawiającej katalog funkcji 
biznesowych Systemu P1, dla których mają zostać zrealizowane uzgodnienia. Brak tej informacji powoduje, 
że Wykonawca nie zna zakresu podejmowanego zobowiązania, a którego niezrealizowanie z oczekiwaniami 
Zamawiającego może doprowadzić do braku odbioru Okresu Przygotowawczego i naliczenia kar 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja dotycząca funkcjonalności Systemu P1 została udostępniona Wykonawcom w czasie wizji 
lokalnej w zakresie w jakim Zamawiający ją posiadał. 
 
Pytanie 443. Dotyczy Załącznika nr 8 
W pkt 3 ppkt 12) sposób weryfikacji realizacji zadania opisany jest następująco: „otrzymanie dokumentu 
zawierającego wymagane zakresy danych dla poszczególnych rodzajów Zgłoszeń.”. Prosimy o 
potwierdzenie, że pod sformułowaniem otrzymanie dokumentu Zamawiający rozumie dostarczenie 
dokumentu przez Wykonawcę do Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
W tym sformułowaniu chodzi o dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę opracowanego, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, opisu zakresu danych wymaganych do rejestracji w ramach 
poszczególnych kategorii Zgłoszeń zgodnie z Załącznikiem nr 4j do Umowy. 
 
Pytanie 444. Dotyczy Załącznika nr 8 
W pkt 3 ppkt 14) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy „opracowania, przy udziale Zamawiającego, 
szczegółowej procedury tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa wraz z określeniem ich 
harmonogramu (polityka backupu)”.  
Wnosimy o udostępnienie Projektu Infrastruktury Techniczno-Systemowej wskazującego obecną 
konfigurację środowisk produkcyjnego, zapasowego, ewaluacji oraz ww. dokumentacji dla obecnej 
konfiguracji środowisk realizowanych dla Oprogramowania e-Recepty. Mając na uwadze terminy realizacji 
Projektu P1 zakładającego uruchomienie pełnej funkcjonalności e-Recepty na początku lutego 2018 r.2 oraz 

                                                           
2
 I Konferencja AKADEMIA CSIOZ „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość”, 

5-6.06.2017 r. 
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deklaracje o dostępności środowiska ewaluacji od 30 czerwca 20173 środowiska te powinny być już 
odpowiednio konfigurowane i posiadać odpowiednią dokumentację. Dlatego też istotnym z punktu 
widzenia ciągłości działania procesów organizacji jest zachowanie już wprowadzonych mechanizmów i 
standardów i ich dalsze rozwijanie w ramach niniejszej Umowy.  
Brak ww. dokumentów w szczególności Projektu Infrastruktury Techniczno-Systemowej uniemożliwia 
realizację zadania określonego w pkt 3 ppkt 14), a co za tym idzie przyjęcie tak określonego zobowiązania 
przez Wykonawcę staje się niemożliwe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowanie w ramach Okresu Przygotowawczego dla aktualnego 
wówczas stanu Systemu P1 harmonogramu backup-u, w taki sposób, by umożliwił Wykonawcy realizację 
wszystkich Usług Umowy zgodnie z określonymi oknami dostępności, SLA oraz wszelkimi terminami 
określonymi w umowie. PITS zostanie przekazany Wykonawcy w wersji posiadanej przez Zamawiającego w 
Okresie Przygotowawczym.  
 
Pytanie 445. Dotyczy Załącznika nr 8 
W pkt 3 ppkt 15) zadaniem oczekiwanym przez Zamawiającego jest „dopracowanie z Zamawiającym wzoru 
Raportu Miesięcznego w podziale dla poszczególnych usług Usługi Gwarancyjnej;”. Prosimy o 
potwierdzenie, że doprecyzowanie o którym mowa dotyczy uzupełnienie zapisów wzoru Raportu 
Miesięcznego będącego Załącznikiem nr 10 do Umowy. A w przypadku konieczności zmian zapisów 
przedstawionych ww. załączniku uruchomiona zostanie procedura aneksowania umowy w zakresie zmiany 
zapisów Załącznik nr 10 do Umowy. 
Odpowiedź: 
W przypadku zmian, związanych z doprecyzowaniem informacji, które będzie zawierał Raport Miesięczny, 
Zamawiający nie zakłada podpisania Aneksu a podjęcie uzgodnienia, które zostanie potwierdzone w czasie 
trwania Okresu Przygotowawczego w ramach powołanej struktury projektowej.  
 
Pytanie 446. Dotyczy Załącznika nr 8 
W pkt 3 ppkt 18 Wykonawca ma przekazać konwencję zapisu kodu źródłowego dla poszczególnych języków 
programowania. Prosimy o przedstawienie obecnie obowiązujących konwencji zapisów kodów źródłowych 
dla Oprogramowania P1 i Oprogramowania e-Recepty. Brak tych informacji może spowodować, że 
przedstawione przez Wykonawcę propozycje będą niezgodne z obecnym stanem jaki jest w Projekcie P1, co 
spowoduje niespójności w produktach jakie pozyskuje w ramach umów dla Projektu P1 Zamawiający. W 
celu ograniczenia tego ryzyka, w szczególności, że prace nad Oprogramowanie e-Recepty trwają i jest tam 
stosowana odpowiednia konwencja zapisu kodu źródłowego, Wykonawca wskazuje, że zadanie to powinno 
polegać na weryfikacji i koniecznej aktualizacji konwencji zapisów kodu źródłowego posiadanych przez 
Zamawiającego. W przypadku braku zmiany tego zadania Zamawiający doprowadza do sytuacji, w której 
mogą nastąpić rozbieżności w konwencji zapisów kodu źródłowego różnych wykonawców, a 
odpowiedzialność za te działania Zamawiającego zostanie przerzucona na Wykonawcę. Takie działanie jest 
nadmiernym obciążeniem Wykonawcy w ramach przedmiotu i zakresu Umowy. 
Odpowiedź: 
Posiadaną aktualnie dokumentację Zamawiający udostępnił w trakcie wizji lokalnej. 
 
Pytanie 447. Dotyczy Załącznika nr 12 
Czy wskazane w Załączniku Nr 12 terminy wsparcie dla licencji oprogramowania zawiera prawo do 
aktualizacji do najnowszej wersji produktu w terminie wygaśnięcia wsparcia? Dotyczy np. licencji na 
oprogramowanie IBM DB2 w wersji 10.1. 
Odpowiedź: 

                                                           
3
 https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/udostepnienie-srodowiska-integracyjnego-systemu-p1/ 
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Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 448. Dotyczy Załącznika nr 12 
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób należy interpretować Załącznik nr 12 uzupełniony o 
arkusz z listą „Technologii OpenSource”: 

a) Czy jest to lista technologii, która nie będzie wymagała zgody Zamawiającego na użycie zgodnie z 
punktem 10.12.1 Umowy?  

b) Czy technologie wskazane w załączniku będą automatycznie akceptowane do wykorzystania?  
c) Czy też jest to lista technologii sugerowanych do wykorzystania przy tworzeniu produktów Fazy 2? 
d) Co oznaczają wskazane w arkuszu „Technologie OpenSource” ilości w kolumnie „Liczba” ? 

Odpowiedź: 
Ad a) Użycie konkretnego rozwiązania architektonicznego każdorazowo wymaga uzgodnienia tego z 
Zamawiającym; 
Ad b) Nie; 
Ad c) Jest to lista technologii sugerowanych do wykorzystania przy tworzeniu i rozwoju Systemu P1; 
Ad d) Na tą chwilę komórka ta nie niesie dodatkowej informacji, w przypadku użycia którejś z 
wymienionych technologii zostanie uzupełniona o ilość licencji. 
 
Pytanie 449. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1.1 w definicji Danych zawarto zastrzeżenie, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się także dane 
osobowe „których Zamawiający jest administratorem, powierzone Wykonawcy do przetwarzania, 
obejmujące wszystkie dane przetwarzane przez Wykonawcę”, co może powodować interpretację, że 
obejmuje ono także dane przetwarzane przez Wykonawcę, których jest administratorem, jak i te, które 
przetwarza na mocy powierzenia ich przez innych, niż Zamawiający, administratorów. Powyższe może 
sugerować, iż Wykonawca jest zmuszony naruszyć poufność i zasady ochrony danych osobowych innych, niż 
powierzone mu przez Zamawiającego, administratorów. Czy zatem Zamawiający zaprzeczy takiej 
interpretacji pojęcia Dane, potwierdzając, że obejmuje ono jedynie wszystkie dane osobowe, których 
administratorem jest Zamawiający, a które powierzył on Wykonawcy do przetwarzania w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 450. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1.1 w definicji Dnia Roboczego wskazano, że Dniami Roboczymi nie są dni wolne u pracy u 
Zamawiającego, o których poinformuje on Wykonawcę. Prosimy o wskazanie w jakiej formie i z jakim 
wyprzedzeniem przed nastąpieniem tych dni Zamawiający informował będzie o dniach wolnych od pracy u 
niego obowiązujących? 
Odpowiedź: 
Formę, tryb oraz czas wyprzedzenia ustalą Kierownicy Projektu Wykonawcy i Zamawiającego uwzględniając 
potrzeby Stron w tym zakresie. 
 
Pytanie 451. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Wzór Umowy dla części I – Definicje – zawiera następującą definicję Dnia Roboczego: „dzień od 
poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce 
oraz u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę, przy czym zmiana godzin pracy w 
ramach Dnia Roboczego wymaga jedynie poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego (za 
pośrednictwem wiadomości e-mail).” 
Prosimy o doprecyzowanie definicji Dnia Roboczego tak aby pozostawała w zgodzie z Kodeksem Pracy i 
obejmowała 40 godzinny czas pracy w tygodniu (aktualnie jest to 45 godzin tygodniowo). Wnosimy również 
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o zmianę zapisu pozwalającego Zamawiającemu jednostronnie zmienić godziny pracy w ramach dnia 
roboczego. W szczególności wskazany powyżej zapis pozwala na jednostronną zmianę godzin w ramach 
dnia roboczego na od 00:00 do 23:59 o czym Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem 
poczty e-mail. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Definicja Dnia Roboczego jest użyta na potrzeby realizacji 
przedmiotowej Umowy. 
 
Pytanie 452. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1.1 w definicji Informacji Poufnych zawarto zastrzeżenie, że są nimi informacje „przekazane 
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy (niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania)”. 
Zwracamy uwagę, że przekazanie informacji poufnych ustnie, nie zapewnia Zamawiającemu wystarczająco 
silnego dowodu ich przekazania Wykonawcy, którym w takim wypadku mogłoby być utrwalone (na piśmie 
lub w formie elektronicznej) potwierdzenie ich otrzymania przez Wykonawcę. Czy zatem Zamawiający 
potwierdzi, że Informacjami Poufnymi w rozumieniu Umowy są informacje przekazane Wykonawcy w 
związku z realizacją Umowy, utrwalone przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od formy ich utrwalenia), 
usuwając jednocześnie z definicji pojęcia Informacje Poufne, z przywołanego wyżej fragmentu, słowa „lub 
przekazania”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 453. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1.1 w definicji Roboczogodziny nie doprecyzowano, czy jest to każde rozpoczęte, czy zakończone 60 
minut pracy członka Personelu Wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie tego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 454. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.14 Wykonawca zobowiązany jest do „zapewnienia zgodności Oprogramowania tworzonego w 
ramach Dyspozycji z wersją Kodu Źródłowego nie starszą niż sprzed 2 tygodni przed terminem przekazania 
do odbioru tego Oprogramowania i Dokumentacji”. Wprowadzony zapis wskazuje, że Zamawiający 
dopuszcza realizację Oprogramowania równolegle i w przypadku równoległego rozwijania tego samego 
Kodu Źródłowego obowiązek scalenia z innym kodem następuje na okres ostatniego Sprintu danej 
Dyspozycji. Nie znając terminów realizacji Dyspozycji swoich i innych wykonawców możliwe jest 
doprowadzenie do sytuacji, w której Wykonawca nie będzie miał czasu na spełnienie powyższego 
wymagania w związku z faktem znacznych zmian w Kodzie Źródłowym. Wnosimy o zmianę wymagania 
umożliwiającą realizację zapisów umowy poprzez wprowadzenie zapisów „[…]zapewnienia zgodności 
Oprogramowania tworzonego w ramach Dyspozycji z wersją Kodu Źródłowego nie starszą niż sprzed daty 
przyjęcia Dyspozycji”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 455. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1 wprowadzona zostaje definicja pojęcia Dyspozycja o treści „polecenie Tworzenia Oprogramowania 
lub Szkoleń wydane jednostronnie przez Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.”. Ta definicja zawiera w sobie kolejne dwie definicje Dyspozycji 
Operacyjnej i Dyspozycji Rezultatu, na podstawie których Wykonawca realizuje określone prace 
projektowe. Jednakże definicja nadrzędna Dyspozycji wskazuje, że jest one wydawana jednostronnie przez 
Zamawiającego bez ustaleń z Wykonawcą (patrz oznaczony fragment definicji), natomiast dla Dyspozycji 
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Operacyjnej i Dyspozycji Rezultatu istnieje opisany Umową proces negocjacji co nie wskazuje na 
jednostronność tych Dyspozycji.  
W toku całości Umowy pojęcie Dyspozycji rozumianej jako jednostronnej deklaracji Zamawiającego miesza 
się z Dyspozycjami, które są ustalane z Wykonawcą. Konieczne jest ujednolicenie pojęć oraz zapisów całej 
Umowy i Załączników w zakresie zapewnienia jednoznacznych zapisów dotyczących zakresu prac 
przewidzianych w Umowie oraz zasad ich zlecania i odbierania. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem 
dotyczącym Art. 29 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca nie może ponosić negatywnych skutków 
nieprecyzyjnych zapisów SIWZ i Umowy, za które zapisy odpowiada Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Dyspozycja jest składana przez Zamawiającego zgodnie z 
procedurą Tworzenia Oprogramowania. 
 
Pytanie 456. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1 wzoru umowy dla Części I przedstawiona została następująca definicja Personelu Wykonawcy 
„osoby oddelegowane do realizacji Umowy przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej.”. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że definicja Personelu 
Wykonawcy zawiera w sobie także Podwykonawców i odpowiednie uwzględnienie tego w zapisach Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Pracownicy Podwykonawcy traktowani są przez 
Zamawiającego jako Personel Wykonawcy. 
 
Pytanie 457. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 1 wzoru umowy dla Części I przedstawiona została następująca definicja Zespołu Deweloperskiego 
„osoby fizyczne zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego, 
wskazane w Dyspozycji, skierowane do realizacji Tworzenia Oprogramowania w jej ramach.”. Prosimy o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, że definicja Zespołu Deweloperskiego zawiera w sobie także 
Podwykonawców i odpowiednie uwzględnienie tego w zapisach Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Pracownicy Podwykonawcy traktowani są przez 
Zamawiającego jako Personel Wykonawcy. 
 
Pytanie 458. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie rozumienia przez Zamawiającego zapisów pkt 2.3, że przedmiot Umowy zostanie 
zrealizowany właściwie i w pełni przez Wykonawcę poprzez przejęcie przez niego zobowiązania, że 
wytwarzane przez Wykonawcę Oprogramowanie będzie gwarantowało realizację technicznych produktów 
Projektów P1 pozwalających na osiągnięcie celów, rezultatów i wskaźników Projektu przez Zamawiającego, 
a sama gwarancja uzyskania ostatecznych celów i rezultatów Projektu P1 leży po stronie Zamawiającego. 
Nie jest możliwym odpowiadanie przez Wykonawcę za zapis „Celem Umowy jest realizacja Projektu P1”, 
ponieważ wskazane zakresem Umowy współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym i innym podmiotem 
wyłonionym w Część I uniemożliwia narzucenie Wykonawcy tak daleko idącego wymagania.  
Projekt P1 zgodnie z przedstawianymi publicznie informacjami (m.in. publiczna prezentacja Projektu P1 w 
ramach PO PC) wartość Projektu ma przekroczyć ponad 200 mln zł a przedmiotowe postępowanie dotyczy 
kontraktacji prac za kwotę poniżej 120 mln zł. W ramach Projekt P1 Zamawiający realizuje i zakłada 
realizować szereg działań, które nie są objęte przedmiotowym postępowaniem m.in.: działania związane z 
realizacją promocji projektu, zamówienia realizacji prac rozwoju Oprogramowania e-Recepty już 
realizowane przez Zamawiającego, świadczenie usług audytu bezpieczeństwa dla Projektu P14, świadczenie 

                                                           
4
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/zamowienia/plan_zamowien_publicznych_na_rok_2017_58b6acc2
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usług testów Systemu P1 w ramach Projektu P1. Działania te są i będą realizowane przez inne podmioty niż 
Wykonawca, a sam Wykonawca nie jest/ będzie podmiotem nadzorującym realizację tych prac przez co nie 
jest w stanie zapewnić prawidłowości ich wyników mających ostatecznie doprowadzić do realizacji Projektu 
P1 z sukcesem.  
Tym samym, mając na uwadze argumentację przytoczoną powyżej, czy Zamawiający zastąpi: 
- w postanowieniu pkt 2.4 Umowy słowa „celów Projektu P1 wskazanych w Załączniku nr 1”, 
- w postanowieniu pkt 2.5 Umowy słowa „celu Projektu P1, o którym mowa w postanowieniu 
poprzedzającym”, 
- w postanowieniu pkt 5.3.1 Umowy słowa „celów Projektu P1”, 
- w postanowieniu pkt 7.2 Umowy słowa „celów Projektu P1”, 
słowami „celów Umowy, o których mowa w pkt 2.4”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 459. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Umowa – 2 Przedmiot Umowy punkt 2.6 – „Wykonawca oświadcza, że jest świadom, że wszelkie 
realizowane przez niego Usługi mają doprowadzić do skutków, jakimi są budowa, utrzymanie oraz rozwój 
Systemu P1”. 
Beneficjentem i właścicielem Projektu P1 jest Zamawiający, który decyduje o zakresie zaangażowania 
poszczególnych wykonawców w szczególności Wykonawcy Części 1 i Części 2 Zamówienia jak również 
zaangażowania własnego i być może innych podwykonawców. Nieuzasadnionym jest zatem przenoszenie 
tej odpowiedzialności w całości na Wykonawcę Części 1 – wnosimy o zmianę zapisu na analogiczny jak w 
Części 2: „Wykonawca oświadcza, że jest świadom, że wszelkie realizowane przez niego Usługi mają 
przyczynić się do powstania skutków, jakimi są budowa, utrzymanie oraz rozwój Systemu P1”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 460. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 3.5 Zamawiający stwierdza, że „[…] Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe wynikające z 
niezrealizowania wszystkich czynności objętych Załącznikiem nr 9, chyba że brak ich realizacji wynika z 
wyłącznej winy Zamawiającego.”. 
Zdefiniowanie w ten sposób zobowiązanie finansowe nałożone na Wykonawcę nie jest w żaden sposób 
mierzalne i uniemożliwia podjęcie decyzji o możliwości przyjęcia takiego zobowiązania. W szczególności 
Zamawiający w pkt 19.1.3 nakłada na Wykonawcę kary umownej, która reguluje jednoznacznie 
odpowiedzialność kar umownych po stronie Wykonawcy. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że skutki finansowe, o których 
mowa w pkt 3.5 ograniczone są jedynie do odpowiedzialności określonej Umową. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż skutki finansowe o których mowa w pkt 3.5 wzoru Umowy mogą wynikać z zasad 
odpowiedzialności określonej Umową, w tym odpowiedzialności wynikającej z pkt 19.1.3 wzoru Umowy. 
 
Pytanie 461. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W zakresie Tworzenia Oprogramowania Zamawiający w pkt 4.2 oczekuje przyjęcia przez Zamawiającego 
zobowiązania, że oprogramowanie będzie realizować cele Projektu P1. Mając na uwadze argumentację 
przedstawioną w pkt 1 wzoru umowy dla Części I przedstawiona została następująca definicja Zespołu 
Deweloperskiego „osoby fizyczne zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub stosunku 
cywilnoprawnego, wskazane w Dyspozycji, skierowane do realizacji Tworzenia Oprogramowania w jej 
ramach.”. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że definicja Zespołu Deweloperskiego zawiera w 
sobie także Podwykonawców i odpowiednie uwzględnienie tego w zapisach Umowy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Pracownicy Podwykonawcy traktowani są przez 
Zamawiającego jako Personel Wykonawcy. 
 
Pytanie 462. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W zakresie Tworzenia Oprogramowania Zamawiający w pkt 4.2 oczekuje przyjęcia przez Zamawiającego 
zobowiązania, że oprogramowanie będzie realizować cele Projektu P1. Mając na uwadze, że Wykonawca 
nie jest Beneficjentem Projektu, w ramach którego realizowany jest system informatyczny zgodnie z 
niniejszym postępowaniem, Wykonawca nie może przejąć obowiązków Zamawiającego związanych z 
zapewnieniem osiągnięcia celów Projektu P1 przez dostarczone oprogramowanie.  
Dodatkowo przedstawiona w postępowaniu dokumentacja nie wskazuje jakie dokładnie cele muszą zostać 
spełnione i w jaki sposób ostatecznie planowany kształt Systemu P1 – również nie udostępniony w ramach 
postępowania – ma przyczynić się do realizacji celów Projektu P1. W szczególności braki dokumentacji 
dotyczącej Infrastruktury Projektu uniemożliwiają oszacowania czy osiągnięte zostaną cele dotyczące 
wolumetrii i niezawodności planowanego rozwiązania. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany 
właściwie i w pełni przez Wykonawcę poprzez przejęcie przez niego zobowiązania, że wytwarzane przez 
Wykonawcę Oprogramowanie będzie wspierało realizację celów Projektu P1, a sama gwarancja uzyskania 
ostatecznych celów Projektu P1 leży po stronie Zamawiającego. W tym celu, czy Zamawiający postanowieni 
pkt 4.2.1 zmodyfikuje do postaci: „wspierać realizację celów Projektu P1”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 463. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.5 Zmawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę własnego środowiska deweloperskiego 
zgodnego ze Środowiskiem Produkcyjnym. Wnosimy o przedstawienie przez Zamawiającego projektu 
Środowiska Produkcyjnego w celu ustalenia wymagań minimalnych na środowisko deweloperskie i 
oszacowania kosztów jego przygotowania. Lista sprzętu i licencji dostępna dla Projektu P1 wskazana w 
Załączniku nr 12 do Umowy nie jest wystarczającym materiałem umożliwiającym prawidłowe oszacowanie 
kosztów i przygotowanie się do realizacji Umowy.   
Odpowiedź: 
Projekt Środowiska Produkcyjnego został udostępniony uczestnikom postępowania na wizji lokalnej.  
 
Pytanie 464. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W zapisach pkt 4.7 określający sposób Tworzenia Oprogramowania ustalono, że Zespół Deweloperski 
przekazuje estymacje zakresu prac do Product Owner zanim ten ustanowi dany Sprint. Jest to przeniesienie 
na Wykonawcę odpowiedzialności przypisanej do roli Product Owner, zgodnie z Załącznik nr 7 pkt 4  ppkt b 
lit. i – „[…] zarządzanie Rejestrem Wymagań Dyspozycji, w tym dobór, aktualizacja i uzupełnianie 
Wymagań powierzanych Wykonawcy do realizacji w poszczególnych Sprintach […]”. Mając na uwadze 
filozofię pracy w metodykach zwinnych oraz zakres odpowiedzialności ustalonych w ramach struktury 
organizacyjnej Projektu P1 w Załącznik nr 17 prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że 
odpowiedzialności za ustalenie i przekazanie szacowania zakresu prac w Sprintach leży po stronie Product 
Ownera oraz w tym celu stosowną modyfikację pkt 4.7 zgodnie z poniższą propozycją:  
„Prace w zakresie Tworzenia Oprogramowania realizowane w ramach Dyspozycji Rezultatu, polegają na 
realizacji przez co najmniej jeden Zespół Deweloperski, w poszczególnych Sprintach Wymagań wynikających 
z Rejestru Wymagań Dyspozycji. Zespół Deweloperski wspiera Product Ownera w określeniu zakresu prac w 
danym Sprincie, poprzez wsparcie w doborze odpowiednich Wymagań z Rejestru Wymagań Dyspozycji. 
Rekomendacje członków Zespołu Deweloperskiego będą uwzględniać realny zakres Dyspozycji i ustalone w 
jej ramach cele i terminy.”  
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W wyżej wymienionych zapisach Umowy zastrzeżono też żadnego terminu na dokonanie ustaleń przez 
Product Ownera, co powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie zaplanować czasu na ustalenie tego zakresu 
i przedstawienie go Product Ownerowi w żaden sposób. Zatem, czy Zamawiający określi minimalny termin, 
w jakim oczekiwał będzie przedstawienia Product Ownerowi przez dany Zespół Deweloperski wsparcia 
dotyczącego proponowanego zakresu prac w danym Sprincie oraz wskaże zasady liczenia tego terminu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 465. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W zakresie realizacji przedmiotu Umowy i odpowiedzialności w pkt 4.9 Zamawiający przenosi pełną 
odpowiedzialność za realizację prac Tworzenia Oprogramowania na Wykonawcę. W ww. punkcie 
Zamawiający stwierdza, że „niezależnie od udziału Product Ownera w planowaniu prac objętych Dyspozycją 
Rezultatu zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność 
za osiągnięcie rezultatu stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji.”. Zgodnie z Załącznik nr 7 pkt 4  ppkt b 
lit. i Product Owner (czyli Zamawiający) odpowiada za „[…] zarządzanie Rejestrem Wymagań Dyspozycji, w 
tym dobór, aktualizacja i uzupełnianie Wymagań powierzanych Wykonawcy do realizacji w 
poszczególnych Sprintach […]”. Zatem to w odpowiedzialności Product Ownera leży czy i w jaki sposób 
zostanie prawidłowo określony zakres prac w kontekście osiągnięcia rezultatów i celów Dyspozycji. Rola 
Wykonawcy polega jedynie na wsparciu działań Product Ownera oraz wytworzenia odpowiednich 
produktów poszczególnych Sprintów i Dyspozycji. Pozostawienie przedmiotowych zapisów jest niezgodne z 
założoną Strukturą Organizacyjną Projektu P1 i w sposób nieprawidłowy przenosi odpowiedzialności z 
Zamawiającego na Wykonawcę, którą to Wykonawca może przejąć pod warunkiem zapewnienia mu pełnej 
kontroli realizacji prac poszczególnych Dyspozycji. 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wyłączna odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów 
stanowiącego przedmiot danej Dyspozycji określona w pkt 4.9 zgodnie z zapisami Umowy i jej załączników 
leży wyłącznie na Product Ownerze oraz zgodne z tym usunięcie z Umowy treści pkt 4.9. 
Odpowiedź: 
Nie potwierdzamy takiego rozumienia. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 466. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.15 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji następującego działania „W przypadku złożenia 
przez Zamawiającego Zapytania obejmującego zakres wcześniej wydanych Dyspozycji Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności”. Wykonawca 
nie zna Dyspozycji wydanych innym wykonawcom w Projekcie P1 i nie jest w pełni realizować zacytowanej 
części wymagania. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagania zawarte w pkt 4.15 
zostanie zrealizowane przez Wykonawcę jeżeli informacje te będą wskazywane jedynie w zakresie Decyzji 
wydanych dla Wykonawcy i stosowną zmianę zapisów pkt 4.15 na następujące:  
„W sytuacji wystąpienia po stronie Zamawiającego zapotrzebowania na Tworzenie Oprogramowania, złoży 
on Wykonawcy Zapytanie (za pośrednictwem poczty elektronicznej). W przypadku złożenia przez 
Zamawiającego Zapytania obejmującego zakres wcześniej wydanych Dyspozycji dla danego Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 467. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że określony w pkt 4.16 Umowy obowiązek oddelegowania imiennie 
wskazanych w Zapytaniu osób z Personelu Wykonawcy do realizacji danej Dyspozycji będzie dotyczył tylko i 
wyłącznie Dyspozycji Operacyjnych? Zwracamy uwagę, że wniosek taki można wysnuć z pkt 4.30 zdanie 
drugie Umowy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Obowiązek oddelegowania imiennie wskazanych w Zapytaniu osób z 
Personelu Wykonawcy do realizacji danej Dyspozycji może dotyczyć również Dyspozycji Rezultatu. 
 
Pytanie 468. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.22 Umowy zastrzeżono szczególnie krótki termin dla Wykonawcy na uzasadnienie okoliczności 
odmowy realizacji otrzymanej od Zamawiającego Dyspozycji – 1 Dzień Roboczy. Zwracamy uwagę, że 
prawidłowa analiza danej Dyspozycji w świetle celów Projektu P1 i możliwości jej realizacji przez 
Wykonawcę, wymaga jednak czasu, gdyż pochopna i pobieżna analiza może spowodować, iż Wykonawca w 
ogóle nie będzie w stanie zrealizować danej Dyspozycji, co może odwlec zakończenie realizacji Systemu P1, 
a tym samym nie zostaną zrealizowane celem Projektu P1, które szczególnie dla Zamawiającego są 
wyjątkowo istotne. Tym samym, postulujemy, aby termin na powyżej wspomniane uzasadnienie wynosił co 
najmniej 3 Dni Robocze, co pozwoli Wykonawcy odpowiednio rzetelnie przeanalizować jego możliwości 
wykonania tej Dyspozycji. Czy zatem Zamawiający wyrazi na taką zmianę zgodę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 469. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.23 Umowy Zamawiający wskazał, że Zapytanie w zakresie Dyspozycji Rezultatu: „Może także 
definiować inne kwestie istotne dla Zamawiającego.” Mając na uwadze przepis art. 29 ust. 1 P.z.p., który 
wymaga, aby przedmiot zamówienia opisany był „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”, a co ważne, powinien uwzględniać wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zobowiązanie przez Zamawiającego Wykonawcy 
do wykonania w ramach realizacji Dyspozycji Rezultatu innych, niezdefiniowanych w opisie przedmiotu 
zamówienia zobowiązań, spełnienia innych wymagań, nie znanych wcześniej Wykonawcy, prowadzi do 
oczywistego wniosku, że Wykonawca składając ofertę nie miał możliwości ich skalkulowania, wyceny, a co 
za tym idzie niekompletnie sporządził złożoną i wybraną ofertę. Tym samym, owe „inne kwestie” należy 
uznać za wymagane już na etapie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 
związku z tym, prosimy Zamawiającego o wyczerpujące i jednoznaczne wskazanie wszelkich innych kwestii 
dla niego istotnych, które ten może zdefiniować w Zapytaniu w zakresie Dyspozycji Rezultatu, względnie czy 
Zamawiający potwierdzi, że kwestie te to jedynie wymagania zawarte w pkt od 4.29.1 do 4.29.5 Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 470. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że określone w pkt 4.26 Umowy możliwe decyzje Zamawiającego co do złożenia 
lub rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, w myśl tego punktu negocjowanej, są jedynymi i ostatecznymi 
decyzjami, które Zamawiający może złożyć Wykonawcy jedynie alternatywnie, a po ich złożeniu, czyli po 
złożeniu decyzji o złożeniu albo rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, zmienić swej decyzji tak 
wyartykułowanej już nie może? 
Odpowiedź: 
Tak, decyzje mają charakter alternatywny. 
 
Pytanie 471. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że określone w pkt 4.33 Umowy możliwe decyzje Zamawiającego co do złożenia 
lub rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, w myśl tego punktu negocjowanej, są jedynymi i ostatecznymi 
decyzjami, które Zamawiający może złożyć Wykonawcy jedynie alternatywnie, a po ich złożeniu, czyli po 
złożeniu decyzji o złożeniu albo rezygnacji ze złożenia danej Dyspozycji, zmienić swej decyzji tak 
wyartykułowanej już nie może? 
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Odpowiedź: 
Tak, decyzje mają charakter alternatywny. 
 
Pytanie 472. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.40 Umowy Zamawiający wskazał, że Zapytanie: „Dyspozycja Operacyjna może ponadto zawierać 
inne wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oraz elementy przebiegu jej realizacji”, 
wskazując te elementy jedynie przykładowo. Mając jednakże na uwadze przepis art. 29 ust. 1 P.z.p., który 
wymaga, aby przedmiot zamówienia opisany był „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”, a co ważne, powinien uwzględniać wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,  zobowiązanie przez Zamawiającego Wykonawcy 
do spełnienia w ramach realizacji Dyspozycji Operacyjnej innych, niezdefiniowanych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagań, nie znanych wcześniej Wykonawcy, prowadzi do oczywistego wniosku, że 
Wykonawca składając ofertę nie miał możliwości ich skalkulowania, wyceny, a co za tym idzie 
niekompletnie sporządził złożoną i wybraną ofertę. Tym samym, owe „inne wymagania” należy uznać za 
wymagane już na etapie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, 
prosimy Zamawiającego o wyczerpujące i jednoznaczne, nie tylko przykładowe, wskazanie wszelkich innych 
wymagań, których określenia w Dyspozycji Operacyjnej może oczekiwać Wykonawca, względnie o 
potwierdzenie, że katalog elementów Dyspozycji Operacyjnej ujęty w pkt 4.39 Umowy jest końcowy i 
wyczerpujący? 
Odpowiedź: 
Definiowany i wyceniany zakres danej Dyspozycji będzie na etapie jej uzgadniania, a nie na etapie składania 
oferty.  
 
Pytanie 473. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 4.41 ustalone zostają terminy rozpoczęcia prac poszczególnych Dyspozycji. W 
przypadku Dyspozycji Operacyjnej jako termin rozpoczęcia prac Zamawiający wskazuje: „w terminie 
wskazanym członkom Personelu Wykonawcy przez Product Ownera lub inną upoważnioną osobę ze strony 
Zamawiającego – nie wcześniej jednak niż w terminie wskazanym w Dyspozycji”. 
Zapis ten powoduje możliwość, że Wykonawca musi zapewnić pełną gotowość zespołu dla realizacji 
Dyspozycji Operacyjnej przy czym sam termin rozpoczęcia prac nie jest znany, bo nie podlega ustaleniom 
pisemnym w Dyspozycji, a jest jedynie określany przez „ […] Product Ownera lub inną upoważnioną osobę 
ze strony Zamawiającego […]”. W związku z tym Wykonawca bezpodstawnie zostanie narażony na koszty 
utrzymania zespołu dla realizacji Dyspozycji w oczekiwaniu na nieuregulowaną umownie decyzję. 
Dodatkowo każde przesunięcie terminu rozpoczęcia prac od terminu obowiązywania Dyspozycji rodzi za 
sobą problem utrzymania harmonogramu prac (w jednostkach Sprintów, w którym takie Decyzje powinny 
być ustalane). Może to spowodować problemy z realizacją końcowych rezultatów Dyspozycji z winy 
Zamawiającego, a za którą to winę zgodnie z zapisami Umowy pkt. 4.9 będzie odpowiadał Wykonawca nie 
mający żadnego przełożenia na jednostronne działania Zamawiającego. Taka konstrukcja Umowy jest 
nieuzasadnionym przeniesieniem odpowiedzialności za działania Zamawiającego na Wykonawcę i nie może 
zostać zaakceptowana przez Wykonawcę.  
Dodatkowo zgodnie z zapisami Umowy pkt 16.1 – 16.6 oraz Załącznikiem nr 17 do Umowy, Product Owner 
jest rolą po stronie Zamawiającego biorącego odpowiedzialność za sposób realizacji i osiągnięcie rezultatów 
Dyspozycji. Wprowadzenie zapisów, że istotne decyzje dotyczące Dyspozycji i wpływające na koszty i zakres 
realizacji Dyspozycji może podejmować za niego inna upoważniona osoba, która na mocy Umowy nie jest 
umocowana formalnie do Projektu P1 jest sprzeczne z zapisami Umowy w pkt 16.1 – 16.9. Takie działania 
powinny być podejmowane przez role zdefiniowane w ramach Projekty P1, do których przypisane są 
jednoznacznie osoby biorące odpowiedzialność za swoje działania ze strony Zamawiającego.  
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W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że termin rozpoczęcia prac przez Personel Wykonawcy 
w ramach Dyspozycji Operacyjnej będzie zawarty w samej Dyspozycji poprzez odpowiednią zmianę zapisów 
pkt 4.41.2 na „w stosunku do Dyspozycji Operacyjnych: zgodnie z terminem w niej wskazanym; ”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 474. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie zadania dotyczące planowania Sprintu i przedstawione w pkt 4.44.1, 4.44.2, 4.44.3 
mogą być realizowane również zdalnie mając na uwadze, że w pkt 7.8 Zmawiający wskazuje, że prace będą 
realizowane poza siedzibą Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami pkt 5.8 wzoru Umowy dla części II. 
 
Pytanie 475. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 4.47.3 Wykonawca w ramach Dyspozycji będzie uwzględniał wyniki testów 
realizowanych na Środowisku Ewaluacji. Aby Wykonawca miał czas zrealizować obowiązku przedstawione 
we wskazanym wymaganiu konieczne jest odpowiednio wczesne dostarczenie informacji ze Środowiska 
Ewaluacyjnego, aby możliwe było dotrzymanie warunków i terminu realizacji Dyspozycji. W związku z tym 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni odpowiedni czas na uwzględnienie w realizacji 
Dyspozycji czas na obsługę wyników prac ze Środowiska Ewaluacji umożliwiający zakończenie realizacji 
Dyspozycji zgodnie z przyjętymi ramami organizacyjnymi i wprowadzenie w wymaganiu następującego 
punktu kontrolnego zapewniającego możliwość realizacji oczekiwań dostarczonych ze Środowiska 
Ewaluacyjnego: 
„informacje uzyskane w ramach testów na Środowisku Ewaluacyjnym zostaną uwzględnione w ramach prac 
w Dyspozycji i będą elementem branym pod uwagę przy Odbiorze, o ile ich uwzględnienie nie będzie 
stanowiło rozszerzenia zakresu wymagającego wydania nowej Dyspozycji. Informacje te muszą zostać 
przekazane do Wykonawcy najpóźniej na początku przedostatniego Sprintu zaplanowanego do realizacji 
Dyspozycji. W innym przypadku będą one uznane za rozszerzające zakres wydania nowej Dyspozycji.”  
Odpowiedź: 
Zapisy oddają dokładnie intencje Zamawiającego. Zamawiający nie może zgodzić się, aby uwzględniać 
„odpowiedni”, bliżej nie zidentyfikowany czas jakiego oczekiwałby Wykonawca. Kwestia ta może być 
przedmiotem każdorazowych ustaleń Stron w trakcie uzgadniania zakresu i terminu realizacji danej 
Dyspozycji.  
 
Pytanie 476. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w pkt 4.51 termin usunięcia wszystkich Wad Oprogramowania w 
terminie 3 dni dotyczy Dni Roboczych. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której Wykonawca nie 
będzie miał w ogóle czasu na naprawę błędów, gdy okres ten wypadnie na weekend i występujący 
natychmiast po nim dzień ustawowo wolny od pracy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował w dniu 2017-07-27 SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 477. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że poprawność realizacji testów określonych w raporcie potestowym, o której 
mowa w pkt 4.51, będzie realizowana w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego scenariusze testowe 
oraz uzgodnione dane testowe. W przypadku zmiany, któregokolwiek z tych elementów testy realizowane 
przez Zamawiającego nie będą odpowiadały testom wewnętrznym Wykonawcy i nie będą mogły być 
porównane ze sobą. 
Odpowiedź: 
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W przypadku, gdy do realizacji danego scenariusza testowego, trzeba użyć specyficznych danych testowych 
to Wykonawca, powinien zadbać, by scenariusz testowy Wykonawcy zawierał te niezbędne dane oraz 
informację o tym. 
 
Pytanie 478. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W związku z faktem, że osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za podpisywanie Dyspozycji jest 
Kierownik Projektu Zamawiającego to na nim spoczywa także odpowiedzialność za decyzje związane z 
zapisami Dyspozycji i ewentualnych konsekwencji tych decyzji – np. ustalenie terminu usunięcia Wad 
Oprogramowania wpływa na koszt ewentualnych kar naliczanych za opóźnienie realizacji Dyspozycji. Zatem 
wyłącznie Kierownik Projektu powinien mieć prawo do podejmowania tych decyzji. W związku z powyższym 
wnosimy o wykreślenie w pkt 4.52 roli Product Ownera, jako wyznaczającej termin usunięcia Wad 
Oprogramowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 479. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W związku ze sposobem określania faktycznej pracochłonności zgodnie z zapisami pkt 4.58 prosimy o 
informację z jaką dokładnością mają być ewidencjonowane przez pracowników Wykonawcy prace w 
systemach Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Co do minuty – w zakresie czasu pracy oraz co do 1/10 PF. 
 
Pytanie 480. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 4.58 Umowy zapisano, że: „Protokół Odbioru Dyspozycji (…) zawierać będzie informację nt. 
czasochłonności wykonania przedmiotu danej Dyspozycji lub faktycznej liczby Punktów Funkcyjnych w 
ramach jej rezultatów, która będzie nie wyższa niż maksymalna czasochłonność jej wykonania lub 
maksymalna liczna punktów Funkcyjnych określonych w Dyspozycji.” Postanowienie to zawiera wewnętrzną 
nieścisłość, gdyż wymaga wskazania w Protokole faktycznej czasochłonności i liczby Punktów Funkcyjnych, 
jednocześnie uniemożliwiając spełnienie tego wymagania w przypadku, gdy czasochłonność i ta liczba jest 
wyższa od maksymalnej określonej w Dyspozycji. Czy zatem Zamawiający doprecyzuje, że w Protokole 
Odbioru Dyspozycji należy wskazać faktyczną czasochłonność lub faktyczną liczbę Punktów Funkcyjnych, jak 
i - obok niejako przypomnieć – maksymalne ich wartości określone w Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 481. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 5.2.2 Wykonawca ma oświadczyć, że „zna cel realizacji Projektu P1 i zasady jego finansowania”. 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy, że w zakresie zasad 
finansowania przedsięwzięcia nastąpi ono ze środków budżetu państwa na podstawie Decyzji Ministra 
Finansów, zgodnie z zapisami pkt 14.12. Dodatkowo prosimy o przedstawienie ww. Decyzji Ministra 
Finansów.  
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku zmiany informacji, o której 
mowa w pkt 14.12 Zmawiający nie może obciążyć Wykonawcy dodatkowymi obowiązkami wynikającymi ze 
zmiany zasad finansowania Projektu, a które nie są zwarte w obecnej Umowie. W takim przypadku 
nastąpiłoby rozszerzenia zakresu Umowy i świadczenie usług nie objętych jej treścią, za które Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego rozumienia zapisów Umowy z uwagi, że Zamawiający ubiega się o 
dofinansowanie Projektu. Zasady finasowania Projektu P1 określone są w dokumentacji Programu 
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Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego o dofinansowanie projektu ubiega się Zamawiający i są 
dostępne między innymi na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Decyzja Ministra 
Finansów może zostać udostępniona w trybie dostępu do informacji publicznej. 
 
Pytanie 482. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Wnosimy o udostępnienie zasad i procedur, o których mowa w Załączniku nr 6 do Umowy. Bez ich 
udostępnienia nie jest możliwe podjęcie zobowiązania do przestrzegania tych dokumentów zgodnie z 
wymaganiem opisanymi w pkt. 5.8. Oczekiwanie podpisania się pod zobowiązaniem do realizacji zadań 
zgodnie z nieznanymi dokumentami powoduje brak określonego zakresu Umowy i wpływa na prawidłowość 
Ofert złożonych przez Wykonawców. 
Odpowiedź: 
Dokumenty te zostaną przekazane w Okresie Przygotowawczym i zasady oraz procedury w nich opisane 
będą używane w procesie realizacji Umowy. Wyżej wymienione dokumenty były udostępnione podczas 
wizji lokalnej. 
 
Pytanie 483. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 7.2 Wykonawca zostaje zobowiązany od potwierdzenia, że Personel Wykonawcy jest „wystarczająco 
liczny i kompetentny dla zapewnienia bieżącego przyjmowania i realizowania Dyspozycji w ustalonych przez 
Zamawiającego terminach – i realizacji w ten sposób celów Projektu P1”. Czy oznacza to, że Wykonawca 
może do realizacji projektu wykorzystać więcej zasobów niż lista osób oczekiwanych do realizacji Projektu 
zgodnie z zapisami SIWZ? W takim przypadku na jakich warunkach udział osób spoza wymaganych SIWZ 
będzie rozliczany w ramach Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy osobami, które nie były wymienione w Wykazie 
Personelu.  
 
Pytanie 484. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Mając na uwadze obopólne dobro realizacji Umowy w celu zapewnienia celów Projektu P1 Wykonawca 
chce uzyskać dostęp do informacji zwrotnej stanowiących podstawę działań Zamawiającego w celu jak 
najskuteczniejszej realizacji przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego takiego 
rozumienia zapisów Umowy przez odpowiednią zmianę pkt 7.8 „Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania zmiany dowolnej osoby należącej do Personelu Wykonawcy, w tym oddelegowanej do realizacji 
danej Dyspozycji, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że nie daje ona gwarancji należytego wykonywania Umowy, 
w szczególności jeżeli narusza zasady określone w Umowie. W tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
pisemny wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem przyczyny podjęcia ww. decyzji, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania zmiany w terminie 7 Dni Roboczych, przy czym osoba ta musi posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z pkt. 7.3 powyżej”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 485. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W zakresie przyczyn niedostępności Personelu Wykonawcy opisanych w pkt 7.9 prosimy o potwierdzenie, 
że zapisy te uwzględniają także ustawowo przysługujący mu urlop jak ma to miejsce w analogicznych 
zobowiązaniach pkt 7.6. i wprowadzenie następującej treści pkt 7.9:  
„Wykonawca zapewnia, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy oddelegowani do realizacji danej 
Dyspozycji będą dostępni w zakresie w niej opisanym przez cały okres realizacji tej Dyspozycji. Za każdy 
dzień niedostępności członka Personelu Wykonawcy, w tym członka Zespołu Deweloperskiego lub Scrum 
Mastera, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, z wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiający 
wyraził uprzednio zgodę na taką niedostępność (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) albo gdy 
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niedostępność taka jest spowodowana śmiercią, chorobą, ustawowo przysługującym urlopem, 
rozwiązaniem stosunku zatrudnienia przez tego członka Personelu Wykonawcy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 486. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 6.3 Umowy zastrzeżono, że: „Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z podmiotami 
zewnętrznymi wskazanymi przez Zamawiającego, dla których przygotowywane są, w ramach Projektu P1, 
interfejsy z systemami zewnętrznymi.” Jak zaś zastrzeżono w pytaniu do pkt 2.3 Umowy powyżej, 
Wykonawca, jako, że nie jest beneficjentem Projektu P1, nie może odpowiadać za realizację całego Projektu 
P1. Tym samym, zobowiązywanie Wykonawcy do współdziałania z podmiotami zewnętrznymi także w 
zakresie wykraczającym poza zakres jego zobowiązania w ramach zamówienia należy uznać za 
nieuprawnione. Wykonawca, nie może zobowiązywać się do czego, czego nie będzie wykonywał, ani co 
najmniej nadzorował, kontrolował lub weryfikował, a więc do czegoś, za co nie brał odpowiedzialności. Tym 
samym, czy Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu Umowy słowa „w ramach Projektu p1” słowami „w 
ramach przedmiotu Umowy”, co będzie adekwatne do zakresu, za który może odpowiadać Wykonawca w 
ramach niniejszego zamówienia, Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 487. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 7.6.2 Umowy zastrzeżono obciążający Wykonawcę termin na wskazanie zastępcy zmienianego 
członka Personelu Wykonawcy. Nadmieniamy, że pkt 7.6 Umowy dotyczy przypadków nagłych, których 
Wykonawca, ani nawet sam ów zmieniany członek Personelu Wykonawcy, nie mogli przewidywać, ani 
zakładać, takich jak śmierć, poważna choroba, rozwiązanie stosunku pracy przez tego członka Personelu. 
Tym samym, Wykonawca może nagle zostać postawiony w sytuacji konieczności praktycznie 
natychmiastowej zmiany danego członka Personelu, co z uwagi na zapewnienie spełniania przez zastępcę 
daleko specjalistycznych kompetencji i doświadczenia nie będzie możliwe w tak krótkim czasie, jak 
narzucony tym postanowieniem przez Zamawiającego. Poza tym, termin ten musi być możliwy do 
wyliczenia, zaś w aktualnym zapisie Umowy nie wiadomo, od jakiego momentu w czasie, zdarzenia, winien 
on być liczony. Ponadto, zwrócić należy uwagę, że o niektórych w powyższych przyczynach wymuszających 
zmianę w Personelu Wykonawcy, Wykonawca może powziąć informację z opóźnieniem, np. dowiadując się 
o śmierci w kilkudniowym opóźnieniem, kiedy nie miał możliwości kontaktu ze zmarłym członkiem 
Personelu Wykonawcy (np. śmierć nastąpiła w toku dni ustawowo wolnych od pracy). Tym samym, czy 
Zamawiający zmieni to postanowienie Umowy i zastąpi użyte w nim słowa „w terminie 1 Dnia Roboczego” 
słowami „w terminie 5 Dni Roboczych, licząc od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o zaistnieniu 
przyczyny wymuszającej zmianę, opisanej na wstępie”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca nie nadzoruje pracy swoich pracowników i 
zakłada, że przez kilka dni nie będzie wiedział, czy pracownik wykonuje zadania związane z realizacją 
Umowy czy też nie. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 488. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że termin na dokonanie zmiany członka Personelu Wykonawcy żądanej przez 
Zamawiającego określony w pkt 7.8 Umowy liczony jest od dnia otrzymania pisemnego wniosku 
Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
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Pytanie 489. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że w pkt 7.10 Umowy miał na myśli niedostępność członka Personelu 
Wykonawcy z przyczyn inne niż określone w pkt 7.6 Umowy? 
Odpowiedź: 
Punkt 7.6 dotyczy możliwości zmiany Personelu Wykonawcy i zasad z tym związanych na wniosek 
Wykonawcy. Punkt 7.10 opisuje zasady działania w przypadku niedostępności Personelu Wykonawcy. 
 
Pytanie 490. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Wnosimy o potwierdzenie, że komunikacja projektowa mając na uwadze możliwość realizacji przedmiotu 
Umowy poza siedzibą Zamawiającego będzie mogła być realizowana z wykorzystaniem wideokonferencji i 
telekonferencji w celu zapewnienia sprawnej realizacji Umowy i obsługi wymagań dotyczących komunikacji, 
a które zostały zawarte w Umowie. W związku z powyższym wnosimy o zgodne z powyższym rozszerzenie 
listy kanałów komunikacji projektowej o dopisanie w pkt 11.1.2 kolejnego wypunktowania: 
„iii. Narzędzia komunikacji elektronicznej on-line (wideokonferencja, telekonferencja).” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 491. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że komunikacja pomiędzy Kierownikami Projektu, jak i pomiędzy osobami 
wskazanymi przez Strony jak w pkt 11.5, będzie odbywała się za pośrednictwem ich 
imiennych/dedykowanych im, adresów mailowych i numerów telefonów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 492. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej formie Zamawiający i Wykonawca mają dokonać wskazań, o których mowa 
w pkt 11.5 Umowy, oraz za pośrednictwem jakich adresów/numerów ma to nastąpić. 
Odpowiedź: 
W zakresie Kierownika Projektu dane zostaną wskazane w pkt 7.1 Umowy, w zakresie pozostałym zostaną 
podane Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.  
 
Pytanie 493. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że na zasadzie art. 429 Kodeksu cywilnego przejmie odpowiedzialność za 
działania podmiotów zewnętrznych przez niego upoważnionych, o których mowa w pkt 12.2 Umowy, jak i 
zewnętrznych audytorów, o których mowa w pkt 13.7 Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza.  
 
Pytanie 494. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 13.9 Umowy Zamawiający przeniósł odpowiedzialność za kompatybilność i zgodność rezultatów 
Usług Wykonawcy z celami Projektu P1. Zgodnie z argumentacją przytoczoną w pytaniu do pkt 2.3 Umowy 
wyżej, obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za realizację celów Projektu P1, a więc za zakres działań i 
czynności, których on nie będzie realizował, ani też nawet nad którym nie będzie miał w ogóle 
kompleksowej kontroli, ani nadzoru, jest w żaden sposób nieuzasadniony i nieuprawniony. Tym samym, 
Wykonawca nie może odpowiadać za realizację przez wykonane przez niego na mocy Umowy Usługi celów 
Projektu P1, a jedynie za realizację celów Umowy, o których mowa w pkt 2.3 Umowy. Tym samym, czy 
Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu Umowy słowa „celami Projektu P1” słowami „celami Umowy, o 
której mowa w pkt 2.3”? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 495. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że przez inne upoważnione organy, o których mowa w pkt 15.3 Umowy, ma na 
myśli organy upoważnione do uzyskania Informacji Poufnych (w rozumieniu definicji z pkt 1 Umowy) od 
Stron Umowy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (aktów prawnych)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 496. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 15.5 Umowy zawarto zastrzeżenie wymaganego ujawnienia informacji wynikającego z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. Czy Zamawiający potwierdzi, że miał tu na myśli powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego (akty prawne), a tym samym odpowiednio zmodyfikuje treść tego 
postanowienia Umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 497. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za brak zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 15.11 Umowy, ma miejsce wówczas, 
gdy Strony nie zawrą takiej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? Tym samym, czy 
Zamawiający potwierdzi, że jeśli brak zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
pomiędzy Stronami będzie wynikiem przyczyn, dotyczących lub powstałych po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca będzie mógł zwolnić się z obowiązku wykonania Umowy powołując się na ten brak? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji.  
 
Pytanie 498. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że możliwe zmiany Umowy na podstawie zapisów pkt 17.1.3 ppkt v. oraz pkt 
17.1.3 ppkt vii.  będą realizowane zgodnie z zapisami pkt 17.1.1 i nie wpłyną na zmianę wielkości umowy o 
więcej niż 10% wynagrodzenia wskazanego w pkt 14.1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza takiego rozumienia Umowy. 
 
Pytanie 499. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt 17.1.3 ppkt vi. dotyczą przypadku, w którym za rekomendacją 
Wykonawcy zostanie do Projektu dołączone rozwiązanie Open Source. Jest to jedyna możliwość określona 
Umową i umożliwiająca dostarczenie przez Wykonawcę innych rozwiązań i narzędzi informatycznych niż 
znajdujące się na liście stanowiącej Załącznik nr 12 do Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Dostarczenie takiego rozwiązania informatycznego może nastąpić na kilka 
sposobów w zależności od potrzeb i sytuacji np.: poprzez Dyspozycję, czy Usługi Dodatkowe.  
 
Pytanie 500. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 17.1.3 podpunkt xi. Umowy dopuszczono zmianę wynagrodzenia przewidzianego Umową 
spowodowaną zmiana stawki podatku od towarów i usług. Czy Zamawiający potwierdzi, że w tym 
przypadku kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego Umową, netto, czyli bez podatku 
od towarów i usług, nie ulegnie zmianie? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza takie rozumienie zapisów Umowy. 
 
Pytanie 501. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że niezbędna zmiana sposobu wykonania Umowy, konieczna dla 
prawidłowego wykonania Umowy, o której mowa w pkt 17.1.3 podpunkt xiii. Umowy, generująca zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad jego płatności, może być jedynie zmianą, która nie powoduje wzrostu 
kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, zaś gdy taka zmiana sposobu wykonania Umowy 
powodowałaby zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, to zmiana taka spowoduje 
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, ale do poziomu nie przekraczającego poziom określony w pkt 17.1.1 
Umowy? Tym samym czy Zamawiający nie usunie z tego postanowienia pkt 17.1.3 podpunkt xiii. Umowy 
słowa: „przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 502. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Czy Zamawiający potwierdzi, że „przygotowane i dostarczone środowiska”, o których mowa w pkt 18.5.7 
Umowy to środowiska przygotowane i dostarczone w ramach wykonania Umowy przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 503. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 18.12 Umowy uczyniono doprecyzowanie, uznając jedynie jeden tylko przypadek za ważny powód 
uzasadniający wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę. Tym powodem jest tylko i wyłącznie „naruszenie 
przez Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności”, gdy tymczasem możliwe są do rozważenia i 
winny być Umową dopuszczone także inne okoliczności, które należałoby uznać za ważne powody 
uzasadniające wypowiedzenie Umowy, np. uporczywe odmawianie płatności należnych Umową 
Wykonawcy przez Zamawiającego, czy też jakiekolwiek inne przypadki działania na szkodę Wykonawcy 
przez Zamawiającego. Tym samym czy Zamawiający usunie z tego postanowienia Umowy słowa „za które 
Strony uznają wyłącznie naruszenie przez Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 504. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Zwracamy uwagę, że czynności opisane w pkt 19.1.6 (realizacja Dyspozycji) i 19.1.10 (przygotowanie i 
przekazanie wersji instalacyjnej) Umowy to czynności podejmowane w toku procesu wdrożenia, których 
realizacja wymaga współdziałania Stron, czyli Wykonawcy i Zamawiającego. Tym samym, Wykonawca nie 
może być obarczany wyłączną odpowiedzialnością za przypadku opóźnień w wykonaniu powyższych 
czynności, skoro opóźnienia te mogą zaistnieć w wyniku braku lub opóźnień we współdziałaniu z 
Zamawiającym. Wobec tego, czy Zamawiający zastąpi w tych postanowieniach Umowy odpowiedzialność 
Wykonawcy za opóźnienia odpowiedzialnością za zawinione przez niego przypadku opóźnień, czyli za 
zwłokę, dokonując odpowiedniej modyfikacji treści tych postanowień Umowy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie w dniu 2017-07-27. 
 
Pytanie 505. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 19.1.5 oraz 19.1.35 Zamawiający wskazuje tą samą karę umowną za brak przekazania przez 
Wykonawcę w terminie Propozycji. W związku z powtórzeniem zapisów kary umownej wnosimy o 
potwierdzenie, że w zakresie Umowy stosowana będzie kara umowna zgodna z zapisami pkt 19.1.5 oraz 
usunięty zostanie w całości pkt 19.1.35. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował w dniu 2017-07-27 SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 506. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 19.4 Umowy zapisano ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych 
nakładanych na niego Umową do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia, o którym mowa 
w pkt 14.1 Umowy. Zwracamy uwagę, że wynagrodzenie to jest maksymalnym wynagrodzeniem, które 
Wykonawca może na mocy Umowy uzyskać, zaś Zamawiający posiada wyłączne prawo i moc decyzyjną, aby 
mu możliwe do uzyskania w wyniku Umowy wynagrodzenie istotnie ograniczyć. Tym samym, wobec 
uprawnień Zamawiającego wyżej wskazanych zasadnym byłoby ograniczenie maksymalnego poziomu kar 
umownych nakładanych na Wykonawcę do poziomu uzyskanego, wypłaconego mu, na mocy Umowy 
wynagrodzenia. Czy Zamawiający potwierdzi, że taka jest jego wola, odpowiednio modyfikując 
postanowienie pkt 19.4 Umowy, a to zastępując w nim słowa „do kwoty stanowiącej równowartość 100% 
wynagrodzenia o którym mowa w pkt 14.1” słowami „do kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego 
Wykonawcy na mocy Umowy do dnia naliczenia kar wynagrodzenia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 507. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
W pkt 19.6 Umowy zastrzeżono zgodę Wykonawcy na potrącanie naliczonych mu umową kar umownych z 
należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia, przewidzianych Umową. Zwracamy uwagę, że 
przedmiotem zamówienia jest w zasadzie wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, z którym 
zawsze wiążę się konieczność współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, bez którego to współdziałania 
Wykonawca nie będzie mógł w terminie zrealizować zamówienia, co powoduje, iż kary umowne obciążające 
Wykonawcę za niewykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części w terminie można jedynie uzależniać 
od jego winy w niedochowaniu tego terminu. Taka konstrukcja kary umownej zaś wymaga, aby obowiązany 
miał możliwość zanegowania jego zawinienia, a co za tym idzie i naliczenia mu kary umownej z tego tytułu. 
Brak tej możliwości zaś statuuje pkt 19.6 Umowy, zgodnie z którym Wykonawca bezwarunkowo i 
nieodwołanie wyraża zgodę na potrącanie kar, które powinien móc zakwestionować, z należnego mu 
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co należy uznać za postanowienie 
sprzeczne jest z naturą stosunku umownego objętego niniejszym zamówieniem, a co za tym idzie zgodnie z 
art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, za nieważne. W związku z powyższym, czy Zamawiający, doprowadzając do 
zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, inkorporując zasadę zawinienia Wykonawcy i jego prawo 
ustosunkowania się do obciążenia go karami umownymi, wykreśli z tego postanowienia Umowy słowa: „na 
co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby pozyskiwania odrębnego 
pisemnego potwierdzenia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Zamawiający dokonał w dniu 2017-07-27 modyfikacji 
Umowy w pkt. 19.2 dodając generalną zasadę :” Ilekroć w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się 
przez to opóźnienie z winy Wykonawcy.” 
 
Pytanie 508. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Mając na uwadze racje przedstawione w pytaniu do pkt 19.6 Umowy, czy Zamawiający tożsamo w pkt 20.1 
Umowy skreśli słowa: „w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy”, co 
spowoduje, że Umowa będzie spójna i jednolita? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 509. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
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We Umowie znajdują się zdublowane pkt 4.51 i 4.52. Prosimy o poprawienie numeracji w celu zapewnienia 
jednoznaczności zapisów Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 510. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 18.5.2 ppkt ii. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku 
spotkania się z: „trzykrotną odmowę Wykonawcy w uzgodnieniu Dyspozycji rozumianą jako: 

i. brak złożenia Propozycji we wskazanym Umową terminie w odpowiedzi na Zapytanie; 
ii. brak aktywności w ustaleniu treści Dyspozycji zmierzającej do jej złożenia przez Zamawiającego w 
terminie wynikającym z jego uzasadnionych potrzeb”. 

Wyróżniony fragment zapisów warunkuje podjęcie działań przez Zamawiającego na podstawie nigdzie nie 
określonych warunków, które nie są znane jawnie Wykonawcy. W związku z faktem, że powyższe zapisy 
skutkują możliwością odstąpienia Zamawiającego od Umowy z naliczeniem z tego tytułu kar umownych 
konieczne jest ustalenie dokładnych kryteriów naruszenia przez Wykonawcę Umowy, które to warunki 
upoważnią Zamawiającego do podjęcia odpowiednich działań. Wnosimy o przedstawieni dokładnych 
warunków oraz odpowiednią modyfikację przez Zamawiającego zapisów pkt 18.5.2 w sposób umożliwiający 
jednoznaczne wskazanie przyczyn możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, które są 
mierzalne i jawnie znane Wykonawcy na moment podpisania Umowy. W przeciwnym przypadku 
Zamawiający oczekuje podpisania zobowiązań nieznanych na moment podpisania Umowy narażając tym 
samym Wykonawcę na poniesienie ewentualnych kosztów i strat z przyczyn wynikających z subiektywnych 
działań Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. 
 
Pytanie 511. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 4.15 – 4.22 ustalony zostaje proces negocjacji Dyspozycji w zakresie przewidzianym 
Umową, w szczególności zakres prac, ich pracochłonność i termin realizacji. Prosimy o potwierdzenie przez 
Zamawiającego, że brak doprowadzenia do ustalenia zapisów Dyspozycji pomimo zaangażowania obu Stron 
nie będzie prowadziło do wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt 18.5.2 lit. ii. 
Odpowiedź: 
Jeśli do ustalenia zapisów Dyspozycji nie doszło z innych przyczyn, niż określone w pkt 18.5.2. to brak jest 
podstaw do naliczenia kar umownych 
 
Pytanie 512. Dotyczy Wzoru Umowy dla Części II z załącznikami 
Zgodnie z zapisami pkt 8.14 Wykonawca zobowiązany jest do transferu wiedzy „[…]do Zamawiającego w 
taki sposób, aby personel Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy na jakiejkolwiek podstawie, posiadał 
umiejętności i wiedzę pozwalające na samodzielne utrzymanie, administrowanie oraz modyfikację 
Oprogramowania, Oprogramowania P1 lub Oprogramowania e-Recepta – lub powierzenie tych czynności 
osobom trzecim.”. Wykonawca w zakresie transferu wiedzy nie jest w stanie na przekazanie odpowiednich 
umiejętności personelu Zamawiającego. Przedstawienie personelu Zamawiającego posiadającego 
odpowiednie umiejętności do utrzymania, administrowania i modyfikację Oprogramowania leży wyłącznie 
w odpowiedzialności Zamawiającego. Zdobycie tych umiejętności nie jest związane z przekazaniem przez 
Wykonawcę odpowiedniego know-how, ale ze zdobyciem podstawowej wiedzy w szczególności z 
posiadanych przez Zamawiającego narzędzi informatycznych i infrastruktury sprzętowej, nauki 
programowania, kompetencji pracy w metodyce zwinnej. Dla potwierdzenie tego typu umiejętności przez 
personel Wykonawcy Zamawiający w prowadzonym postępowaniu postawił odpowiednie wymagań dla 
ponad 80 osób w kilkudziesięciu rolach. Zakres tego kształcenia personelu Zamawiającego jest poza 
zakresem tej Umowy w związku z czy prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przedmiocie 
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realizacji Umowy nie ma zadań dotyczących zapewnienia nabycia przez pracowników Zamawiającego lub 
inny podmiot odpowiednich umiejętności zapewniających możliwość przejęcie wiedzy od Wykonawcy 
poprzez następującą zmianę zapisów pkt 8.14:  
„Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy do Zamawiającego, w taki sposób, aby personel 
Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy na jakiejkolwiek podstawie, posiadał wiedzę pozwalającą na 
samodzielne utrzymanie, administrowanie oraz modyfikację Oprogramowania, Oprogramowania P1 lub 
Oprogramowania e-Recepta – lub powierzenie tych czynności osobom trzecim”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ. Przekazanie wiedzy nastąpi na zasadach określonych Umową w 
szczególności zgodnie z odpowiedzią na pytanie 211. 
 
Pytanie 513. Dotyczy Załącznika nr 0 
W pkt 5 znajduje się definicja pojęcia „Elektroniczna recepta”, która wskazuje, że jest to „Dokument 
elektroniczny zgodny z formatem HL7 CDA, […]”. HL7 CDA jest jednym ze standardów, z którymi ma być 
zgodny dokument elektroniczny recepty, w szczególności obecnie CSIOZ prowadzi prace nad 
wprowadzeniem zgodności tego dokumentu z profilami IHE. W związku z powyższym dla wprowadzenie 
otwartości definicji w kontekście spełnionych warunków zgodności wnosimy o zmianę początku definicji na 
„Dokument elektroniczny zgodny z ustalonymi prawem wymaganiami dla tego typu dokumentu,[…]”. Przy 
takiej zmianie, brak będzie konieczności modyfikacji słownika pojęć Projektu w zależności od kwestii 
związanych z zapewnieniem zgodności z zapisami prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 514. Dotyczy Załącznika nr 0 
W pkt 5 znajduje się definicja pojęcia „Elektroniczne skierowanie”, która wskazuje, że jest to „Dokument 
elektroniczny zgodny z formatem HL7 CDA, […]”. HL7 CDA jest jednym ze standardów, z którymi ma być 
zgodny dokument elektroniczny skierowania, w szczególności obecnie CSIOZ prowadzi prace nad 
wprowadzeniem zgodności tego dokumentu z profilami IHE. W związku z powyższym dla wprowadzenie 
otwartości definicji w kontekście spełnionych warunków zgodności wnosimy o zmianę początku definicji na 
„Dokument elektroniczny zgodny z ustalonymi prawem wymaganiami dla tego typu dokumentu,[…]”. Przy 
takiej zmianie, brak będzie konieczności modyfikacji słownika pojęć Projektu w zależności od kwestii 
związanych z zapewnieniem zgodności z zapisami prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 515. Dotyczy Załącznika nr 0 
Zgodnie z zapisami Umowy potwierdzenie prawidłowości realizacji prac przez Wykonawcę odbywać się 
będzie w oparciu o Ogólne Kryteria Jakościowe. Dokument ten zgodnie z Załącznik nr 8 do Umowy na Część 
I Zamówienia zostanie wypracowany przez innego wykonawcę i Zamawiającego w czasie trwania Okresu 
Przygotowawczego. Oznacza to, że: 

a) Wykonawca nie zna treści tego dokumentu, nie będzie miał wpływu na jego treść i uzgodnienia. 
b) W przypadku podpisania umów na realizację Części I i Części II Zamówienia w tym samym czasie 

Wykonawca będzie miał stosować się do dokumentu, które zgodnie z terminami realizacji prac w 
Części I Zamówienia nie będzie jeszcze istniał. Oznacza to okres co najmniej 30 dni, w którym 
podjęcie zobowiązania w wyniku Dyspozycji Zamawiającego miałoby się odbyć na nieznanych 
zasadach odbioru zleconych prac. 

Powyższe elementy wskazują na brak opisu szczegółowego zakresu prac i sposobu ich odbioru w SIWZ, co 
stanowi naruszenie Art. 29 ust. 1 Ustawy PZP. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie 
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kryteriów oceny prac Wykonawcy w ramach Umowy poprzez przedstawienie w dokumentacji 
postępowania Ogólnych Kryteriów Jakości stosowanych dla całości Projektu P1. 
Odpowiedź: 
Wszelkie prace rozwojowe realizowane będą dopiero po uzgodnieniu Ogólnych Kryteriów Jakościowych. 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ w ww. zakresie. Ogólne Kryteria Jakościowe ustalone z 
Wykonawcą umowy części I mogą stanowić wymaganie poszczególnych Dyspozycji. 
 
Pytanie 516. Dotyczy Załącznika nr 5 
Wnosimy o zmianę zapisów WZORY DYSPOZYCJI I ŻĄDAŃ - WZÓR DYSPOZYCJI OPERACYJNEJ o podanie 
terminu rozpoczęcia świadczeń poprzez zmianę zapisów pkt 4 na następujący:  
„Terminy rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług przez członków Personelu Wykonawcy w ramach 
Dyspozycji”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 517. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 3.12 
"3.12. W ramach Okresu Przygotowawczego, w jego ostatnim dniu, Wykonawca przejmie także 
Oprogramowanie P1 oraz Oprogramowanie e-Recepta"  
Oprogramowanie e-Recepta nie zostało opisane w załączniku 1 ani wykazane w załączniku 1a do Wzoru 
Umowy. Czym jest Oprogramowanie e-Recepta? 
Odpowiedź: 
Opis e-Recepty znajduje się w ww. załączniku 1 do Umowy. W zakresie zrealizowanego oprogramowania 
dostęp do dokumentacji i kodów potencjalni Wykonawcy uzyskali podczas wizji lokalnej. 
 
Pytanie 518. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 3.12 
"3.12. W ramach Okresu Przygotowawczego, w jego ostatnim dniu, Wykonawca przejmie także 
Oprogramowanie P1 oraz Oprogramowanie e-Recepta" 
Oprogramowanie e-Recepta nie zostało opisane w załączniku 1 ani wykazane w załączniku 1a do Wzoru 
Umowy. 
Jaką rolę pełni Oprogramowanie e-Recepta w architekturze Systemu P1? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 517 
 
Pytanie 519. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 3.12  
"3.12. W ramach Okresu Przygotowawczego, w jego ostatnim dniu, Wykonawca przejmie także 
Oprogramowanie P1 oraz Oprogramowanie e-Recepta" 
Kto odpowiada za zgodność Oprogramowania P1 (przejętego przez Wykonawcę) z Dokumentacją P1 
(przekazaną Wykonawcy)? W jakim trybie usuwane będą ewentualne niezgodności? 
Odpowiedź: 
Ewentualne niezgodności są usuwane w trybie Zgłoszeń Błędów, Dyspozycji, autopoprawek czy też zgodnie 
z Usługą Utrzymania Dokumentacji w zależności od rzeczywistej sytuacji. Zamawiający nie będzie żądał 
instalacji Oprogramowania P1 bez uprzedniego dostosowania, które w efekcie stanie się 
Oprogramowaniem (zgodnie z definicją zawartą w Umowie), za wyjątkiem Oprogramowania e-Recepty.  
 
Pytanie 520. Dotyczy Załącznika 8 do Umowy - Środowisko Produkcyjne 
Czy w dniu podpisania Umowy Zamawiający będzie dysponować gotowym, skonfigurowanym i 
udokumentowanym Środowiskiem Produkcyjnym? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający zakłada, iż na dzień zakończenia Okresu Przygotowawczego będzie dysponował Środowiskiem 
Produkcyjnym w zakresie Oprogramowania e-Recepty W pozostałym zakresie będzie to obowiązek 
Wykonawcy Umowy w części I. 
 
Pytanie 521. Dotyczy Załącznika 8 do Umowy Środowisko Ewaluacyjne 
Czy w dniu podpisania Umowy Zamawiający będzie dysponować gotowym, skonfigurowanym i 
udokumentowanym Środowiskiem Ewaluacji? 
Odpowiedź: 
Tak – w zakresie Oprogramowania e-Recepty. W pozostałym zakresie będzie to obowiązek Wykonawcy 
Umowy w części I. 
 
Pytanie 522. Dotyczy Załącznika 8 do Umowy - Środowisko Produkcyjne - Podsystemy P1 
Czy w dniu podpisania Umowy w Środowisku Produkcyjnym będą zainstalowane i działające podsystemy P1 
wytworzone w ramach Fazy 1? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 523. Dotyczy Załącznika od 4 do 4j do Umowy - Usługi Gwarancyjne 
Czy wszystkie Usługi Gwarancyjne opisane w załącznikach od 4 do 4j będą świadczone od dnia 
następującego po zakończeniu Okresu Przygotowawczego do zakończenia Umowy? Prosimy o wskazanie 
okresu świadczenia dla każdej usługi. 
Odpowiedź: 
Wszystkie Usługi Gwarancyjne będą świadczone od dnia następnego po zakończeniu Okresu 
Przygotowawczego. Każda z Usług będzie świadczona nie krócej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia jej 
świadczenia.  
 
Pytanie 524. Dotyczy Załącznik 17 do Umowy, punkt 7 - Dyspozycje w zakresie Tworzenia Oprogramowania 
Jaki stopień granulacji przewiduje Zamawiający dla Dyspozycji w zakresie Tworzenia Oprogramowania? Czy 
w intencji Zamawiającego Wykonawca będzie realizować jedną Dyspozycję przez wiele miesięcy, czy też 
zakres prac będzie dzielony na drobniejsze porcje - jakie? Czy Dyspozycja z założenia dotyczyć będzie całego 
podsystemu, fragmentu podsystemu, zbioru podsystemów P1? 
Odpowiedź: 
Granulacja Dyspozycji będzie określana w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zakłada 
możliwość zamawiania zarówno Dyspozycji, które mogą trwać wiele miesięcy, jak i krótszych. Poszczególne 
Dyspozycje mogą dotyczyć zarówno podsystemów, jak i ich zbiorów w zależności od potrzeb 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 525. Dotyczy Załącznik 17 do Umowy, punkt 7  
"Strony przewidują możliwość prowadzenia równoległych prac w ramach różnych Dyspozycji przez wiele 
Zespołów Deweloperskich". 
Ile maksymalnie Dyspozycji przewiduje Zamawiający do równoległej realizacji przez jednego Wykonawcę 
(tzn. Wykonawcę części I / Wykonawcę części II)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby równolegle realizowanych Dyspozycji, liczba ta uzależniona 
będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 
 
Pytanie 526. Dotyczy Załącznik 17 do Umowy, punkt 6 "Prace analityczne prowadzone są przez obie Strony 
niezależnie, a w przypadku wątpliwości lub rozbieżności, łącznie." 
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Prosimy o wyjaśnienie zaproponowanego trybu działania. Skąd Strony powezmą informację o zaistnieniu 
rozbieżności? 
Odpowiedź: 
Prace rozwojowe są prowadzone metodą zwinną i informacje co do wątpliwości czy rozbieżności mogą być 
przekazane na każdym etapie prowadzenia prac. Co do zasady takie informacje wymieniane będą w ramach 
Konsultacji Scrumowych. 
 
Pytanie 527. Dotyczy Załącznik 17 do Umowy, punkt 6 "Prace analityczne prowadzone są przez obie Strony 
niezależnie, a w przypadku wątpliwości lub rozbieżności, łącznie." 
Jakie zasoby, poza Product Ownerem, przewiduje Zamawiający po swojej stronie do realizacji prac 
analitycznych w ramach Dyspozycji? 
Odpowiedź: 
W zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakłada się, iż w pracach analitycznych nad niektórymi 
zagadnieniami mogą brać udział przedstawiciele instytucji zewnętrznych, których obecność zapewni 
Zamawiający. 
 
Pytanie 528. Wdrożenia w Środowisku Produkcyjnym 
Jak Zamawiający planuje organizację wdrożeń oprogramowania w Środowisku Produkcyjnym? Czy z zasady 
każda Dyspozycja będzie kończyć się wdrożeniem produkcyjnym?  
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje realizację wdrożeń zgodnie z Usługą Instalacji. Nie każda Dyspozycja musi kończyć się 
wdrożeniem produkcyjnym. 
 
Pytanie 529. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 4.27.6 
"i. czasochłonność wykonania Dyspozycji, tj. szacowaną liczbę Roboczogodzin; lub  
ii. liczbę Punktów Funkcyjnych w ramach Dyspozycji" 
Od czego zależy, czy Dyspozycja będzie wyceniona w Roboczogodzinach czy w Punktach Funkcyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający każdorazowo będzie decydować o mierze i sposobie wyceny Dyspozycji. 
 
Pytanie 530. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 4.58 "4.58. Z uwagi na pojawienie się rzeczywistej możliwości 
weryfikacji zgodności i kompatybilności wytworzonego w ramach Dyspozycji Oprogramowania i 
Dokumentacji z istniejącymi już oprogramowaniem w ramach Systemu P1 i Dokumentacją w chwili 
integrowania i uruchamiania odpowiedniego Oprogramowania – ujawnienie się takiej niezgodności lub 
niekompatybilności będzie traktowane jako Wada. Punkt 4.58 znajduje wówczas zastosowanie." 
Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu. O jaką rzeczywistą możliwość chodzi? W jakiej sytuacji ujawnienie 
niezgodności lub niekompatybilności będzie traktowane jako Wada? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany odwołania. Zamawiający nie jest w stanie określić wszystkich możliwych 
sytuacji, w której rzeczywistości uzyska kompatybilność i zgodność.  . Wykonawca co do zasady odpowiada 
za zgodność i kompatybilność wdrażanego oprogramowania w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości 
jej obsługa następuje w trybie obsługi Wad. 
 
Pytanie 531. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 4.58 "4.58. Z uwagi na pojawienie się rzeczywistej możliwości 
weryfikacji zgodności i kompatybilności wytworzonego w ramach Dyspozycji Oprogramowania i 
Dokumentacji z istniejącymi już oprogramowaniem w ramach Systemu P1 i Dokumentacją w chwili 
integrowania i uruchamiania odpowiedniego Oprogramowania – ujawnienie się takiej niezgodności lub 
niekompatybilności będzie traktowane jako Wada. Punkt 4.58 znajduje wówczas zastosowanie." 
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Ostatnie zdanie punktu 4.58 referuje do punktu 4.58. Prawdopodobnie chodzi o inny punkt - prosimy 
o korektę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany odwołania. 
 
Pytanie 532. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 20.8 "jednak nie później niż 60 dni liczonych od upływu terminu 
określonego w pkt. 20.1" 
O jaki termin określony w pkt 20.1 chodzi? Punkt 20.1 ma brzmienie: "20.1. Umowa obowiązuje od dnia jej 
zawarcia do dnia upływu 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy liczonych od dnia zakończenia Okresu 
Przygotowawczego, jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r." Pytanie dotyczy także innych 
punktów umowy powołujących się na termin z punktu 20.1: 20.11, 20.15. 
Odpowiedź: 
Termin określony w pkt 20.1 dotyczy terminu obowiązywania Umowy. 
 
Pytanie 533. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 22.1.3 "22.1.3. opóźnienia w zakończeniu Okresu 
Przygotowawczego, tj. realizacji wszystkich zobowiązań przypisanych Wykonawcy w Okresie 
Przygotowawczym – w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 16.1, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia" 
Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie (poprzez zmianę zapisu w Umowie), że chodzi o opóźnienie 
w zakończeniu Okresu Przygotowawczego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 22.2: „Wskazane poniżej zasady odnoszą się do wszelkich kar umownych zastrzeżonych 
w Umowie. Ilekroć w Umowie jest mowa o opóźnieniu rozumie się przez to opóźnienie z winy Wykonawcy.” 
 
Pytanie 534. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 22.1.15 
"22.1.15. za wykryty w Repozytorium przypadek dotyczący nieaktualnego Kodu Źródłowego lub 
Dokumentacji lub przypadek Kodu Źródłowego, który nie może być poprawnie skompilowany lub brak Kodu 
Źródłowego lub Dokumentacji - w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 
;"Definicja Repozytorium z Umowy: "rozwiązanie informatyczne prowadzone na SVN, stanowiące 
przestrzeń do przechowywania Kodu Źródłowego i Dokumentacji dotyczących Systemu P1 oraz wszelkich 
prac Wykonawcy, które ich dotyczą – na zasadach określonych w Umowie." 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapisy z punktu 22.1.15 w kontekście podanej definicji 
Repozytorium. W szczególności, Repozytorium oparte o SVN może zawierać różne gałęzie oraz z zasady 
zawiera historyczne (nieaktualne) wersje każdego elementu. 
Odpowiedź: 
Kod Źródłowy i Dokumentacja, zawarte w historycznej ścieżce również mają być kompletne i w prawidłowej 
wersji. To, że jakaś dana wersja nie jest aktualnie używana produkcyjnie nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku prowadzenia w sposób prawidłowy całego repozytorium Kodu Źródłowego i Dokumentacji 
również dla wersji niewykorzystywanych aktualnie produkcyjnie. 
 
Pytanie 535. Wykorzystanie oprogramowania komercyjnego 
Czy Zamawiający przewiduje w uzasadnionych przypadkach możliwość wykorzystania w ramach Dyspozycji 
w zakresie Tworzenia Oprogramowania (lub w innym trybie) wykorzystanie komercyjnego (płatnego, 
z koniecznością zakupu licencji przez Zamawiającego) oprogramowania do realizacji celu Dyspozycji? 
W szczególnych przypadkach koszt wykorzystania gotowego oprogramowania może być niższy niż 
dewelopment. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W ramach Dyspozycji wykorzystanie komercyjnego 
oprogramowania będzie możliwe za każdorazową zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zachowania 
zgodności zasad dysponowania tym oprogramowaniem z zasadami określonymi w treści Umowy.  
 
Pytanie 536. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 10.2 "10.2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią 
jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną jakiegokolwiek utworu dostarczonego przez 
Wykonawcę lub innego rezultatu prac Wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i 
o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu 
i poniesie koszty z tym związane. " 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy wykonywania praw zależnych dla Oprogramowania P1 
wytworzonego w ramach Fazy 1 oraz że Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za ew. wady 
prawne związane z wykorzystaniem oprogramowania i dokumentacji wytworzonych w ramach Fazy 1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.. 
 
Pytanie 537. Otoczenie prawne projektu P1 
Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie otoczenia prawnego Projektu P1 (ustawy, rozporządzenia 
umożliwiające np. wprowadzenie recept elektronicznych) będzie umożliwiać terminową realizację prac 
projektowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 538. Dotyczy Załącznik 1b do Umowy, WYM.OPZ.GUI.NFN.02 
"System umożliwiać będzie pracę z następującymi przeglądarkami: 
• Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższych, 
• Mozilla Firefox w wersji aktualnej na moment rozpoczęcia wytwarzania projektu wykonawczego 
i wyższych, 
• Google Chrome w wersji aktualnej na moment rozpoczęcia wytwarzania projektu wykonawczego 
i wyższych, 
• Opera w wersji w wersji aktualnej na moment rozpoczęcia wytwarzania projektu wykonawczego 
i wyższych, 
• Safari w wersji 5.0 i wyższych." 
Ponieważ nie jest możliwe zagwarantowanie zgodności oprogramowania z przyszłymi wersjami 
przeglądarek, prosimy o zawarcie w wymaganiu stwierdzenia, że chodzi o wersje istniejące w dniu 
rozpoczęcia wytwarzania projektu wykonawczego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ. 
 
Pytanie 539. Dotyczy Załącznik 1b do Umowy, WYM.OPZ.BEZ.04 
"System w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych spełniać będzie wymogi wynikające 
z obowiązujących i projektowanych aktów prawnych oraz norm z nich wynikających. " 
Prosimy o podanie listy aktów prawnych i norm, które mają być podstawą do określenia wymagań dla 
Systemu.  
Odpowiedź: 
Aktualnie obowiązujące akty prawne są powszechnie dostępne, a przepisy projektowane, istotne dla 
Zamawiającego, będą przekazywane w miarę ich uzyskania. 
 
Pytanie 540. Dotyczy Załącznik 1b do Umowy, WYM.OPZ.BEZ.09 
"WYM.OPZ.BEZ.09 Szyfrowanie danych zastrzeżonych. 
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Wszystkie dane prawnie chronione (dane osobowe, dane osobowe wrażliwe, dane medyczne) przed 
zapisem w bazach danych zostaną zdepersonalizowane bądź zanonimizowane w zależności od ich 
przeznaczenia." 
Tytuł wymagania mówi o szyfrowaniu, a treść o depersonalizacji bądź anonimizacji. Prosimy 
o potwierdzenie intencji wymagania. 
Odpowiedź: 
Intencją Zamawiającego jest uwzględnienie w ramach wymagania mechanizmów szyfrowania, 
depersonalizacji i anonimizacji.  
 
Pytanie 541. Dotyczy Załącznik 1b do Umowy, WYM.OPZ.DOS.NFN.07 "System musi udostępniać 
mechanizmy wznawiające pracę systemu po awarii. W szczególności musi być możliwe selektywne 
uruchamianie usług biznesowych." 
Czym są usługi biznesowe i na czym miałoby polegać ich selektywne uruchamianie? Jaka intencja/potrzeba 
stoi za tym wymaganiem? 
Odpowiedź: 
Zasady ogólne opisane są w architekturze pkt 7 Załącznika 1b do Umowy. Selektywne uruchamianie polega 
na możliwości uruchomienia każdej z usług osobno i w różnej kolejności w zależności od potrzeby 
biznesowej Zamawiającego.  
 
Pytanie 542. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 3 podpunkt 7 "b) Wykonawca wykona, zainstaluje 
i skonfiguruje narzędzie gromadzące czasy odpowiedzi z funkcji monitorujących" 
Czy opisane narzędzie ma funkcjonować w Środowisku Produkcyjnym? Czy w Okresie Przygotowawczym 
będzie dostępne i działające Środowisko Produkcyjne? 
Odpowiedź: 
Narzędzie ma zbierać dane ze środowiska produkcyjnego, wybór miejsca instalacji zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. W Okresie Przygotowawczym będzie dostępne i działające Środowisko Produkcyjne i 
Ewaluacyjne.  
 
Pytanie 543. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 3 podpunkt 7 "b) Wykonawca wykona, zainstaluje 
i skonfiguruje narzędzie gromadzące czasy odpowiedzi z funkcji monitorujących" 
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia opisanego narzędzia jako oprogramowania standardowego (wraz z 
licencją)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania, do uzgodnienia w Okresie Przygotowawczym w zależności od 
wybranej formuły realizacyjnej. 
 
Pytanie 544. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 3 podpunkt 7 "b) Wykonawca wykona, zainstaluje 
i skonfiguruje narzędzie gromadzące czasy odpowiedzi z funkcji monitorujących" 
Czy Zamawiający oczekuje, że po realizacji wskazanych w punkcie b) czynności, narzędzie monitorujące 
rozpocznie pracę w Środowisku Produkcyjnym i zdefiniowane parametry będą mierzone, a parametry 
raportowane od tego momentu? 
Odpowiedź: 
Parametry mierzone i raportowane na Środowisku Produkcyjnym i Ewaluacyjnym będą od momentu 
rozpoczęcia świadczenia Usług Gwarancyjnych. 
 
Pytanie 545. Załącznik 8 do Umowy, punkt 3 podpunkt 7 
"a) Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiającym, na którym zostaną uzgodnione i zatwierdzone ilości 
danych biznesowych, czasów tolerowanych / gwarantowanych i przeciążeń biznesowych dla wskazanych 
przez Zamawiającego funkcji biznesowych Systemu P1 oraz wartości progowe funkcji technicznych 
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Środowisk, 
b) Wykonawca wykona, zainstaluje i skonfiguruje narzędzie gromadzące czasy odpowiedzi z funkcji 
monitorujących". 
Wykonawca zwraca uwagę, że warunki konieczne do realizacji zadania w Okresie Przygotowawczym 
w zakresie konfiguracji narzędzia to (1) dostępność Środowiska Produkcyjnego wraz z odpowiednią 
dokumentacją (PITS - Projekt Infrastruktury Techniczno-Systemowej), (2) zainstalowane w Środowisku 
Produkcyjnym Oprogramowanie realizujące monitorowane funkcje biznesowe. Jeśli te warunki nie będą 
spełnione, Wykonawca postuluje realizację zadania w części b jako Dyspozycji po spełnieniu koniecznych 
warunków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 546. Dotyczy Załącznik 12 do Umowy Oprogramowanie klasy ESB 
Jakie oprogramowanie standardowe Zamawiający przewiduje do implementacji usług na Szynie Usług 
(SUS)? Czy jest to WSO2 ESB, wskazany w załączniku 12 do Umowy? 
Odpowiedź: 
W chwili obecnej Zamawiający zakłada, że będzie to WSO2 ESB. 
 
Pytanie 547. Dotyczy Wzór Umowy, rozdział 5 Usługi Autoryzacji Zakres Usług Autoryzacji 
Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie zapisów Umowy o wskazanie, jaki rodzaj i zakres oprogramowania 
będzie podlegać Autoryzacji. Wg obecnych zapisów Zamawiający może żądać Autoryzacji dowolnego 
oprogramowania, także niezwiązanego z Systemem P1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Oprogramowanie podlegające Autoryzacji dotyczy Systemu P1, które po Autoryzacji staje się jego częścią 
zgodnie z pkt 5.18 wzoru Umowy.  
 
Pytanie 548. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 1 podpunkt 7  
"7. Dokument musi zostać przekazany Zamawiającemu w następujących postaciach: [...]3) zbiór stron HTML 
pozwalający na wyszukiwanie: i. według pojęć indeksu, ii. pełnotekstowe, iii. oraz na korzystanie 
z hiperłączy co najmniej w zakresie: 1. pojęć ze słownika, 2. rozdziałów, podrozdziałów i innych elementów 
struktury dokumentu, 3. pojęć indeksu. "  
Wykonawca wnioskuje, aby format HTML dla Dokumentacji określić jako opcjonalny, zależny od treści 
Dyspozycji. Pozwoli to na wytwarzanie Dokumentacji w postaci HTML tylko w uzasadnionych przypadkach 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 549. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 
"2. Wymagania dla Projektu Infrastruktury Techniczno-Systemowej (PITS)" 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dokumentacją PITS dla obecnie istniejących Środowisk 
(Ewaluacji i Produkcyjnego), zgodną z przedstawionymi wymaganiami, a rolą Wykonawcy będzie 
aktualizacja dokumentacji PITS zgodnie z realizowanymi Dyspozycjami. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja jaką dysponuje Zamawiający została udostępniona na Wizji Lokalnej, dokumentacja, która 
zostanie wytworzona do czasu podpisania Umowy zostanie przekazana Wykonawcy w Okresie 
Przygotowawczym. 
 
Pytanie 550. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.1, podpunkt 2"2. Zbiór wymagań szczegółowych oraz 
przypadków użycia powinien być rozwinięciem zbioru opracowanego dla poprzedniego wdrożenia, 
w którym wyraźnie wyróżnione są wymagania i przypadki użycia dodane w ramach bieżącego wdrożenia" 
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Czym jest wdrożenie? Co to jest poprzednie wdrożenie? 
Odpowiedź: 
Chodzi o odniesienie się do oprogramowania już wdrożonego produkcyjnie.  
 
Pytanie 551. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.1, podpunkt 3 "3. Zbiór wymagań będzie w trakcie 
całego Projektu P1 zarządzany przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca zapewni monitorowanie 
otoczenia legislacyjnego Projektu P1, jako źródło potencjalnych zmian w wymaganiach. 
W ramach której Usługi Wykonawca Części II będzie realizować zarządzanie zbiorem Wymagań 
i monitorowanie otoczenia legislacyjnego Projektu P1. 
Odpowiedź: 
 Wykonawca Części II będzie realizować zarządzanie zbiorem Wymagań i monitorowanie otoczenia 
legislacyjnego Projektu P1 w ramach realizacji Usług Tworzenia Oprogramowania. 
 
Pytanie 552. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.1, podpunkt 3 
"3. Zbiór wymagań będzie w trakcie całego Projektu P1 zarządzany przez Wykonawcę. W szczególności 
Wykonawca zapewni monitorowanie otoczenia legislacyjnego Projektu P1, jako źródło potencjalnych zmian 
w wymaganiach. 
W ramach której Usługi Wykonawca Części I będzie realizować zarządzanie zbiorem Wymagań 
i monitorowanie otoczenia legislacyjnego Projektu P1? 
Odpowiedź: 
Wykonawca Części I będzie realizować zarządzanie zbiorem Wymagań i monitorowanie otoczenia 
legislacyjnego Projektu P1 w ramach realizacji Usług Tworzenia Oprogramowania.  
 
Pytanie 553. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.1, podpunkt 3 
"3. Zbiór wymagań będzie w trakcie całego Projektu P1 zarządzany przez Wykonawcę." 
Taki zapis znajduje się w Załączniku 2 do Umowy zarówno dla Części I jak i dla Części II postępowania.Z 
warunków postępowania wynika, że Część 1 i Część II mogą mieć różnych Wykonawców. W takim 
przypadku, który Wykonawca będzie zarządzał zbiorem wymagań dla Projektu P1? 
Odpowiedź: 
Każdy z Wykonawców odpowiednio dla wymagań realizowanych w ramach Umowy dla Części I i 
odpowiednio dla wymagań realizowanych w ramach Umowy dla Części II. 
 
Pytanie 554. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.1, podpunkt 3 "3. Zbiór wymagań będzie w trakcie 
całego Projektu P1 zarządzany przez Wykonawcę." Jaki jest związek pomiędzy zbiorem wymagań 
a Rejestrem Wymagań Dyspozycji, zarządzanym przez Product Ownerów? 
Odpowiedź: 
Rejestr Wymagań Dyspozycji jest realizowanym w ramach danej Dyspozycji podzbiorem zbioru wymagań. 
 
Pytanie 555. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.2, podpunkt 1 
"1. W zbiorach wymagań wykorzystywanych w Projekcie P1 Zamawiający wyodrębnia 3 zbiory wymagań: 
wymagania architektoniczne, określone w Architekturze systemów informatycznych, stanowiące 
jedocześnie wymagania funkcjonalne, wymagania szczegółowe, definiowane podczas analizy 
i projektowaniu Podsystemów na potrzeby wytworzenia poszczególnych funkcjonalności." 
Nie wskazano trzeciego zbioru (rodzaju) wymagań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie Części I i II. 
 
Pytanie 556. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.5, podpunkt 13 
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"13. Wykonawca musi zapewnić, że opracowany zbiór przypadków użycia będzie kompletny, tj. będzie 
opisywał cały projektowany System P1." 
Wykonawca realizuje Dyspozycje zlecane przez Zamawiającego. Jak może przy takiej konstrukcji Umowy 
odpowiadać za kompletność zbioru przypadków użycia dla całego Systemu P1? 
Odpowiedź: 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż zbiór przypadków użycia będzie kompletny i będzie 
opisywał cały System P1 na dany moment rozwoju systemu. 
 
Pytanie 557. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 6.5, podpunkt 13. 
"13. Wykonawca musi zapewnić, że opracowany zbiór przypadków użycia będzie kompletny, tj. będzie 
opisywał cały projektowany System P1." 
Część przypadków użycia będzie opracowana przez Wykonawcę części II i być może jeszcze inne podmioty. 
W jaki sposób Wykonawca części I ma być odpowiedzialny za kompletność zbioru przypadków użycia? 
Odpowiedź: 
Wykonawca części  I  jest odpowiedzialny za kompletność zbioru przypadków użycia w zakresie 
realizowanej Dyspozycji  
 
Pytanie 558. Dotyczy Załącznik 2 do Umowy, punkt 8, podpunkt 2 
"Procedury administracyjne muszą uwzględniać co najmniej takie prace administracyjne, jak: 
[...]* wykonanie pełnej instalacji Systemu" 
Prosimy o potwierdzenie, że procedura opisująca wykonanie pełnej instalacji Systemu, jak również inne 
procedury odnoszące się do całości Systemu P1, powstanie w wyniku Dyspozycji Zamawiającego 
określającej takie zapotrzebowanie. 
Odpowiedź: 
Nie. Dokumentacja powinna być kompletna w ww. zakresie po Okresie Przygotowawczym, rozbudowywana 
zgodnie z przyrostem funkcjonalnym oraz być aktualizowana zgodnie z Usługą Utrzymania Dokumentacji 
opisaną w załączniku 4b do Umowy. 
 
Pytanie 559. Załącznik 2 do Umowy, punkt 10.1, podpunkt 1 
"1. Działanie to obejmuje aktualizację, uzupełnienie oraz opracowanie Projektu Wykonawczego dla 
określonych stadiów Systemu P1." 
Czym jest stadium Systemu P1? 
Odpowiedź: 
Kolejną wersją/wydaniem Systemu P1. 
 
Pytanie 560. Załącznik 2 do Umowy, punkt 10.1, podpunkt 8 "8. W ramach opracowania interfejsów 
zewnętrznych Systemu P1 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich wymaganych 
ustaleń z podmiotami trzecimi." 
W jaki sposób Zamawiający będzie wspierać prowadzenie ustaleń przez Wykonawcę z podmiotami trzecimi, 
z którymi Wykonawca nie ma żadnych relacji kontraktowych. 
Odpowiedź: 
Takie spotkania i konsultacje organizować będzie Zamawiający, Wykonawca jest zobowiązany do 
aktywnego udziału w nich. 
 
Pytanie 561. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 3"Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
następujących prac: 1) przekazanie dostępu do Infrastruktury Projektu[...]6) zapewnienie dostępu do 
Cyfrowego Dziennika Projektu" 
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Przekazanie/zapewnienie dostępu jest zadaniem Zamawiającego, a nie Wykonawcy. Prosimy 
o doprecyzowanie treści załącznika, tak by wynikała niego odpowiedzialność Stron w zakresie 
poszczególnych zadań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie pkt 3 w dniu 2017-07-27.  
 
Pytanie 562. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 3 "2) przejęcie Podsystemów (kodów źródłowych 
i dokumentacji) Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Umowy (Oprogramowanie P1);Weryfikacja: 
oświadczenie Wykonawcy.3) przejęcie Oprogramowania e-Recepty (kodów źródłowych i dokumentacji)" 
Co oznacza termin "przejęcie" w odniesieniu do oprogramowania i dokumentacji? 
Odpowiedź: 
Potwierdzenie otrzymania od Zamawiającego kodów i dokumentacji w wymienionym zakresie oraz 
zapoznania się w nimi w celu realizacji Umowy. 
 
Pytanie 563. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 3 "5) przygotowanie repozytorium modeli analitycznych 
w Infrastrukturze Projektu" Czy Zamawiający dysponuje licencjami oprogramowania Enterprise Architect, 
które ma być użyte do tworzenia modeli analitycznych zgodnie z Załącznikiem 2 do Umowy? 
Odpowiedź: 
Tak, w zakresie potrzeb Zamawiającego. Na potrzeby pracowników własnych, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić licencje we własnym zakresie. 
 
Pytanie 564.Dotyczy Załącznik 4i do Umowy, punkt 1 Usługa Zapewnienia I linii Wsparcia (UZILW) jest jedną 
z usług składających się na Usługę Gwarancyjną. Celem świadczenia UZILW jest zapewnienie 
Zamawiającemu I linii wsparcia Użytkowników. 
Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o I linię Wsparcia dla użytkowników końcowych Systemu P1 (tj. 
usługobiorców, pracowników medycznych, usługodawców i innych). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 565. Dotyczy Załącznik 4i do Umowy, punkt 1 Usługa Zapewnienia I linii Wsparcia (UZILW) jest 
jedną z usług składających się na Usługę Gwarancyjną. Celem świadczenia UZILW jest zapewnienie 
Zamawiającemu I linii wsparcia Użytkowników. 
Prosimy o potwierdzenie, że usługa UZILW, podobnie jak pozostałe usługi składające się na Usługi 
Gwarancyjne, ma być realizowana od zakończenia Okresu Przygotowawczego przez 24 miesiące. 
Odpowiedź: 
Usługa UZILW będzie realizowana przez okres wskazany w Umowie. 
 
Pytanie 566. Dotyczy Wzór Umowy, punkt 3.7 
"3.7. Wykonawca oświadcza, że Infrastruktura Projektu jest wystarczająca dla realizacji celu Projektu P1, 
w szczególności poprzez świadczenie Usług opisanych w Umowie." 
Na jakich przesłankach Zamawiający opiera oczekiwanie potwierdzenia przez Wykonawcę, na etapie 
składania Oferty (w postępowaniu, które w SIWZ nie podaje pełnej listy wymagań definiujących System), 
możliwości realizacji celów Projektu P1 z użyciem dostępnej Infrastruktury Projektu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 2017-07-27. 
 
Pytanie 567. Wzór Umowy, punkt 3.7 "3.7. Wykonawca oświadcza, że Infrastruktura Projektu jest 
wystarczająca dla realizacji celu Projektu P1, w szczególności poprzez świadczenie Usług opisanych 
w Umowie." 
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Wykonawca nie może potwierdzić tego faktu bez znajomości docelowego zakresu i przeprowadzenia 
stosownych analiz i weryfikacji. Prosimy w szczególności o odniesienie się do poniższych wątpliwości: 
(1) oprogramowanie klasy ESB do realizacji Szyny Usług - brak takiego oprogramowania w zestawieniu na 
zakładce "Licencje" w Załączniku 12, 
(2) zasoby sprzętowe dla baz danych - brak możliwości stwierdzenia czy są wystarczające dla realizacji 
szyfrowania danych wrażliwych w bazach danych, brak możliwości stwierdzenia czy szyfrowanie będzie 
stosowane, 
(3) zbliżające się terminy wygaśnięcia dla wielu pozycji na zakładce "Licencje", 
(4) brak możliwości potwierdzenia kompletności oprogramowania standardowego ze względu na brak 
wiedzy na temat pełnego zbioru wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla Systemu P1 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 566. 
 
Pytanie 568. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 10 
"10) zapoznanie się z procedurami przekazanymi przez Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 
8a do Umowy i wypracowanie z Zamawiającym brakujących, o ile takie będą;" 
Lista procedur przedstawiona w Załączniku 8a posiada w ocenie Wykonawcy wiele braków i jej uzupełnienie 
może być pracochłonne. Wykonawca postuluje, aby realizacja prac polegających na wypracowaniu 
brakujących procedur odbywała się w trybie Dyspozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 569. Dotyczy Załącznik 8 do Umowy, punkt 10 "10) zapoznanie się z procedurami przekazanymi 
przez Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 8a do Umowy i wypracowanie z Zamawiającym 
brakujących, o ile takie będą;" 
Czy Zamawiający posiada i udostępni opis Modelu Utrzymania Systemu P1? 
Odpowiedź: 
Aktualnie model utrzymania opiera się o zasady ITIL i zostanie udostępniony Wykonawcy.  


