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Warszawa, 2016-09-22 

WZP.221.120.2016 

2016-11228 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Wsparcie eksperckie w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej na 

dokończenie budowy P1 polegające na przeprowadzeniu audytu dokumentacji przetargowej pod kątem 

technologicznym.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający, przekazuje poniżej treść pytań wraz 

z wyjaśnieniami nr 1 i zmianą nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej 

„SIWZ”): 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ 

 

Pytanie 1:  

Dot. Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, strona 3. 

Czy dokumentacja przetargowa, która ma być przedmiotem prac, istnieje obecnie w jakiejkolwiek postaci? 

Jeżeli tak, to czy Zamawiający może ją udostępnić celem oszacowania niezbędnego nakładu pracy 

związanego z analizą? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja przetargowa została przygotowania przez Zamawiającego i będzie przekazana Wykonawcy 

po podpisaniu umowy. Zamawiający nie przewiduje wcześniejszego udostępnienia dokumentacji, niemniej 

wskazuje, iż prawdopodobna liczba stron podlegających weryfikacji przez Wykonawcę wynosiła będzie ok. 

500 kartek A4 +/-10% (dokumentacja przekazana będzie w postaci elektronicznej). 

Pytanie2: 

Dot. Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, strona 4. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca „zidentyfikował oraz przeprowadził analizę ryzyka w odniesieniu do  
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zapisów sformułowanych przez Zamawiającego oraz przedstawił sposoby jego wykluczenia lub 

minimalizacji”. Prosimy o określenie, jaki ma być poziom tych rekomendacji. W szczególności może się 

okazać, że rekomendacja nie sprowadza się do prostych zmian w OPZ ale wymaga przeprowadzenia 

złożonych analiz oraz zebrania informacji. Skrajnym przypadkiem może być przedstawienie przez 

Zamawiającego pustej kartki papieru – w takim wypadku Wykonawca byłby zobowiązany do napisania OPZ 

od początku.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje sformułowania rekomendacji w sposób jasny i zrozumiały ze wskazaniem propozycji 

konkretnego rozwiązania możliwego do wprowadzenia do dokumentacji, które wyeliminuje bądź 

zminimalizuje dane ryzyko. Zamawiający nie przewiduje, że zmiany wynikające z rekomendacji będą 

wprowadzone w dokumentacji przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną 

(zdaniem Zamawiającego) dokumentację przetargową. 

Pytanie 3: 

Dot. Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, strona 5. 

Czy przedmiotem analizy mają być również zapisy umowy w aspekcie prawnym ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona weryfikacji również zapisów umowy, pod kątem należytego 

zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym w szczególności: poprawności i komplementarności 

regulacji dotyczących wytwarzania oprogramowania (m. in. nadzór zamawiającego nad tym procesem, 

procedury odbiorowe), świadczenia usług utrzymaniowych (m. in. SLA) i rozwojowych (m. in. zasady 

udzielania zleceń, oceny pracochłonności, odbioru zleceń). Zamawiający nie przewiduje analizy 

dokumentacji przetargowej przez Wykonawcę pod kątem zgodności z aktualnym stanem prawnym. 

Pytanie 4: 

Dot. Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, strona 3. 

W jakim trybie i do kiedy będzie podjęta decyzja o uruchomieniu etapu II? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z pkt. 5 OPZ oraz §3 ust 2 Projektem umowy, tj. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

zakończenia realizacji Etapu I, powiadomi Wykonawcę w postaci pisemnej o rozpoczęciu bądź odstąpieniu 

od realizacji Etapu II oraz Zamawiający może w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania przez obie 

Strony Protokołu Odbioru Etapu I skorzystać z opcji - zlecić na piśmie realizację przez Wykonawcę Etapu II. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy również zaproponowania nowych zapisów dla negatywnie 

zaopiniowanych fragmentów dokumentacji przetargowej ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że ten przedstawi propozycję zmiany dla negatywnie 

zaopiniowanych fragmentów dokumentacji przetargowej.  
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Pytanie 6: 

Czy w związku z zapisami § 12 oraz §3 ust 2c propozycji Umowy Zamawiający dopuszcza ograniczenie 

maksymalnej wysokości kar umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości wartości 

Umowy, przykładowo do wartości Umowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.  

Pytanie 7: 

Czy wszystkie dokumenty na których należy się oprzeć przygotowując ofertę, a które dotyczą P1 znajdują 

się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/projekt-p1/  i są to: 

a) Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-007/09-00 (PDF, 34 KB) (Link otworzy się w nowej 

karcie)  

 

b) Studium Wykonalności P1 v2.2.3 (20091221) - Część I (PDF, 5.2 MB) (Link otworzy się w nowej karcie)  

 

c) Studium Wykonalności P1 v2.2.3 (20091221) - Część II (PDF, 3.4 MB) (Link otworzy się w nowej karcie)  

 

d) Studium Wykonalności - streszczenie (PDF, 1.6 MB) (Link otworzy się w nowej karcie)  

 

e) Informacja o zakresie funkcjonalnym Projektu P1 (DOCX, 140 KB) (Link otworzy się w nowej karcie)  

 

f) Opis funkcjonalny Systemu P1 z perspektywy integracji zewnętrznych (DOCX, 789 KB) (Link otworzy 

się w nowej karcie) 

Odpowiedź: 

Ww. dokumenty nie będą stanowiły przedmiotu audytu. Wszelkie wymagane materiały niezbędne do 

realizacji Umowy dostarczy Wykonawcy Zamawiający z dniem podpisania umowy. 

Pytanie 8: 

Czy w trakcie realizacji usługi Zamawiający udostępni dokumenty powstałe w czasie realizacji umowy „na 

przeprowadzenia audytu prawnego projektu dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w trybie 

przetargu ograniczonego na Dokończenie budowy systemu P1 w ramach przedsięwzięcia „Dokończenie 

budowy projektu P1 pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych”, której właścicielem jest lub będzie Ministerstwo Cyfryzacji? 

Odpowiedź: 

Właścicielem prawnym produktu umowy „na przeprowadzenie audytu prawnego projektu dokumentacji 

dotyczącej uruchomienia postępowania w trybie przetargu ograniczonego na Dokończenie budowy systemu 

P1 w ramach przedsięwzięcia „Dokończenie budowy projektu P1 …” jest Ministerstwo Cyfryzacji. Wobec 

powyższego w ocenie Zamawiającego, Wykonawca o udostępnienie dokumentów powstałych w ramach ww. 

zamówienia będzie musiał zwrócić się do właściciela autorskich praw majątkowych do tychże materiałów. 

W przypadku wystąpienia do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o udostępnienie wyników ww. audytu 

prawnego Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca o tym fakcie powiadomi CSIOZ. 

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/studium_wykonalnosci_p1_v2_2_3_20091221_cz1_566ad8aa2049e.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/studium_wykonalnosci_p1_v2_2_3_20091221_cz2_566ad8a843c52.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/p1_studium_streszczenie_566ae1f91da8b.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/informacja_o_zakresie_funkcjonalnym_projektu_p1_573c6540b5eee.docx
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/opis_funkcjonalny_systemu_p1_z_perspektywy_integracji_systemow_zew_w_na_ks_17052016_573c654807e37_1_574ff65cbe401.docx
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/opis_funkcjonalny_systemu_p1_z_perspektywy_integracji_systemow_zew_w_na_ks_17052016_573c654807e37_1_574ff65cbe401.docx
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Pytanie 9: 

Proszę o doprecyzowanie zapisu zawartego w OPZ podpunkt 3.1.1. przedstawiającego wymagania 

w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia  - Etap I umowy: Wykonawca dokona 

„próby wyceny dokończenia budowy systemu P1 w oparciu o zapisy OPZ”. Dodatkowo prosimy o informację 

dotyczącą sposobu rozliczenia prac w omawianym zakresie w sytuacji gdy „próba” zakończy się 

niepowodzeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w oparciu o przeanalizowaną dokumentację, udostępnioną w ramach 

realizacji Umowy i ewentualne dodatkowe informacje (jeżeli Zamawiający uzna, że takowe należy przekazać 

Wykonawcy), przedstawi szacunkową wartość dokończenia budowy Systemu P1.  

Zamawiający nie przewiduje jednostkowego rozliczania prac w odniesieniu do poszczególnych wymagań 

wskazanych w OPZ. Etap I uważa się za zrealizowany w przypadku spełnienia wszystkich zapisów 

wskazanych w Umowie oraz w OPZ. 

Pytanie 10: 

Czy w ramach udostępnienia przez Zamawiającego materiałów i dokumentów Zamawiający planuje 

przekazanie Wykonawcy do wglądu szacowanie wartości przedmiotu zamówienia wykonane przez 

Zamawiającego w związku z pracami nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dokończenie 

budowy P1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie planuje przekazania do wglądu Wykonawcy żadnych materiałów i dokumentów związanych 

z szacowaniem wartości zamówienia przedmiotu zamówienia wykonanego przez Zamawiającego w związku 

z pracami nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dokończenie budowy P1. 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający zgodzi na modyfikację par.4 ust 17 w sposób umożliwiający Wykonawcy zachowanie 

jednej kopii uzyskanej dokumentacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji §4 ust. 17 i podtrzymuje, iż Wykonawca po zakończeniu realizacji 

umowy zobowiązany będzie do zwrócenia wszelkich materiałów przekazanych/udostępnionych przez CSIOZ 

na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

 

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

1. Rozdział X pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
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„Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowania na wsparcie eksperckie w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej na 

dokończenie budowy P1 polegające na przeprowadzeniu audytu dokumentacji przetargowej pod 

kątem technologicznym. 

znak sprawy: WZP.221.120.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-27 o godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta w postępowaniu na wsparcie eksperckie w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej na 

dokończenie budowy P1 polegające na przeprowadzeniu audytu dokumentacji przetargowej pod 

kątem technologicznym. 

znak sprawy: WZP.221.120.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-27 o godz. 10:30 

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.” 

 

2. Rozdział XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie – pok. 

127 do dnia 2016-09-27 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale X SIWZ.” 

 

3. Rozdział XI pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro I, pok. 132 c, w dniu 2016-09-27 r., 

o godzinie 10:30.” 

 
wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Piotr Szymański 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

Sporządził: Sadło Aleksandra 


