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Warszawa, 2018-09-25 

WZP.270.133.2018 
2018-15686 
 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Rozbudowa środowiska kopii zapasowych Zamawiającego 

tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława 

Dubois 5A, 00-184 Warszawa.”, znak sprawy: WZP.270.133.2018. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ 

 
Pytanie nr 1  

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §2 ust. 16 pkt 3) w ten 
sposób, że po słowach „zajęciu składników majątku Wykonawcy” doda następującą treść „ ,jeżeli 
takie postępowanie lub zajęcie majątku może mieć wpływ na wykonanie umowy”?  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 2 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, że osoby trzecie, o których 
mowa w §2 ust. 18, nie będą podmiotami konkurencyjnymi względem Wykonawcy. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający nie ma 
wpływu na wybór przez Instytucję Kontrolującą podmiotu dokonującego kontroli. 
 

Pytanie 3 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin o którym 
mowa w §3 ust. 6 do 5 dni roboczych?  
 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się przedłużyć termin o którym mowa w §3 ust. 6 do 5 dni roboczych. Tekst 
jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
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Pytanie 4 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć z §4 ust. 10 następujący 
fragment: „z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający 
ma prawo zlecenia wykonania naprawy osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 
praw wynikających z gwarancji jakości.” Jest to o tyle uzasadnione, że naprawa musi być 
dokonana przez należycie wykwalifikowaną osobę, za którą poświadczy Wykonawca. Dokonanie 
naprawy bez wystarczającej wiedzy może doprowadzić tylko do pogorszenia awarii, dlatego ryzyko 
ponoszenia odpowiedzialności za działania podmiotu trzeciego są zbyt duże dla jakiegokolwiek 
Wykonawcy.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 5 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się naliczać kary umowne za 
zwłokę, a nie opóźnienie? Opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki 
w branży IT” (rozdział IV pkt 6 lit. C) potwierdzają, że standardem obowiązującym jest 
odpowiedzialność na zasadzie winy, a zmiana zasad odpowiedzialności musi się wiązać ze 
wzrostem kosztów ofert albo nawet ze zbyt dużym ryzykiem ekonomicznym, aby Wykonawcy 
zdecydowali się na złożenie ofert.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 6 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć §8 ust. 4? 
Opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” (rozdział IV 
pkt 4) potwierdzają, że standardem obowiązującym jest odpowiedzialność na zasadzie winy, 
a zmiana zasad odpowiedzialności musi się wiązać ze wzrostem kosztów ofert albo nawet ze zbyt 
dużym ryzykiem ekonomicznym, żeby Wykonawcy zdecydowali się na złożenie ofert.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 7 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną 
przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 1) na 0,25% wynagrodzenia brutto? Jest to o tyle uzasadnione, że 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” 
wskazują, że kary umowne muszą pozostawać w związku z realną szkodą jaką może ponieść 
Zamawiający w związku z powstałym naruszeniem, a dopiero aktualna wartość spełnia ten 
warunek.  
Odpowiedź 

Zamawiający obniża karę umowną przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 1) na 1%. Tekst jednolity 
załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
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Pytanie 8 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną 
przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 2) na 0,01% wynagrodzenia brutto? Jest to o tyle uzasadnione, że 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” 
wskazują, że kary umowne muszą pozostawać w związku z realną szkodą jaką może ponieść 
Zamawiający w związku z powstałym naruszeniem, a dopiero aktualna wartość spełnia ten 
warunek.  
Odpowiedź 

Zamawiający obniża karę umowną przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 2) na 0,02%. Tekst jednolity 
załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
 

Pytanie 9 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną 
przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 3) na 0,05% wynagrodzenia brutto? Jest to o tyle uzasadnione, że 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” 
wskazują, że kary umowne muszą pozostawać w związku z realną szkodą jaką może ponieść 
Zamawiający w związku z powstałym naruszeniem, a dopiero aktualna wartość spełnia ten 
warunek.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. Ustalona wysokość kar 
w obecnym brzmieniu jest niższa niż wnioskowana przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 10 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną 
przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 4) na 0,25% wynagrodzenia brutto? Jest to o tyle uzasadnione, że 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” 
wskazują, że kary umowne muszą pozostawać w związku z realną szkodą jaką może ponieść 
Zamawiający w związku z powstałym naruszeniem, a dopiero aktualna wartość spełnia ten 
warunek.  
Odpowiedź 

Zamawiający obniża karę umowną przewidzianą §8 ust. 2 pkt. 4) na 0,5%. Tekst jednolity 
załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
 

Pytanie 11 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną 
przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 5) na 15% wynagrodzenia brutto? Jest to o tyle uzasadnione, że 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” 
wskazują, że kary umowne muszą pozostawać w związku z realną szkodą jaką może ponieść 
Zamawiający w związku z powstałym naruszeniem, a dopiero aktualna wartość spełnia ten 
warunek.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie 12 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną 
przewidzianą w §8 ust. 2 pkt. 7) na 0,25% wynagrodzenia brutto? Jest to o tyle uzasadnione, że 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre praktyki w branży IT” 
wskazują, że kary umowne muszą pozostawać w związku z realną szkodą jaką może ponieść 
Zamawiający w związku z powstałym naruszeniem, a dopiero aktualna wartość spełnia ten 
warunek.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. Ustalona wysokość kar 
w obecnym brzmieniu jest niższa niż wnioskowana przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 13 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się rozszerzyć §8 ust. 7 o zapis, 
ograniczający odpowiedzialność Wykonawcy do strat rzeczywiście poniesionych przez 
Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści? Jest to norma przyjęta w „Dobrych 
praktykach w branży IT” – Rozdział IV pkt 4 lit. D, przyjętych i umieszczonych na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w § 8 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie „Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
ustalone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych 
korzyści”. Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
 
Pytanie 14 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do §8 nowy ust. 8, 
w którym ustanowi limit kar umownych na poziomie 20%? Jest to o tyle uzasadnione, że 
odpowiedzialność Wykonawcy i tak jest już bardzo rozbudowana, a Zamawiający zastrzegł sobie 
możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto zasadność powyższej 
klauzuli potwierdzona jest w umieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych „Dobrych 
praktykach w branży IT” – Rozdział IV pkt 6 lit. D  
Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ polegającej na ustaleniu limitu kar umownych na poziomie 

100%. W związku z tym Zamawiający w § 8 dodaje ust. 8 o następującym brzmieniu: 

„8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 Umowy.” Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
 

Pytanie 15 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do §8 nowy ust. 10, 
w którym ustanowi limit odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na 100% wynagrodzenia brutto? 
Zasadność powyższej klauzuli potwierdzona jest w – „Dobrych praktykach w branży IT” w rozdziale 
IV pkt. 2, umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie 16 

Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zmawiający zgodzi się zmienić w §11 ust. 2 pkt. 7) frazę 
„zmniejszenie stawki” na „zmiana stawki”? Jest to o tyle uzasadnione, że stawka podatku Vat 
może zarówno wzrosnąć jak i się obniżyć.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 17 

W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do deduplikacji 
z możliwością obsługi 380 strumieni przy wydajności 40TB/h. Prosimy o informację czy nie 
zaistniała omyłka pisarska gdyż dla urządzeń z tak dużą liczbą strumieni wydajność jest co 
najmniej na poziomie 4 razy większym i powinna wynosić min. 140TB/h? 
Odpowiedź 

Zamawiający zmienia minimalną ilość obsługiwanych strumieni do 200. Tekst jednolity załącznika 

znajduje się w załączeniu do pisma. 

 

Pytanie 18 

W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga cyt. "Oferent winien przedłożyć oświadczenie 
producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada 
autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań".  
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jak przedmiotowy wymóg ma się do rynku 
wewnątrzwspólnotowego UE i możliwości dokonywania zakupów bezpośrednio u dostawców 
zagranicznych?  
Odpowiedź 

Zamawiający zmodyfikował zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

poprzez usunięcie. Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 

 

Pytanie 19 

W Załączniku nr 1 do SIWZ w ust. IV w wierszu nr 1 tabeli Zamawiający zamieścił Definicje 
określające „appliance” jako cyt. „pochodzące od jednego producenta i realizujące wszystkie 
wymagane funkcjonalności”. Tymczasem przedmiotowe urządzenia do deduplikacji są zbudowane 
z komponentów sprzętowo – programowych gdzie zazwyczaj producent oprogramowania (części 
programowej) korzysta z rozwiązań sprzętowych innych producentów w formule tzw. reseller lub 
OEM, oferując kompletne rozwiązanie sprzętowo – programowe czy też samo rozwiązanie 
programowe w postaci appliance. Tak elastyczna oferta sprawia, iż oferowany appliane ma 
możliwość swobodnego przenoszenia na różne platformy sprzętowe przez co nie mamy do 
czynienia z tzw. vendor lock-in czyli uzależnieniem od producenta.  
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy za appliance uzna 

rozwiązanie sprzętowo – programowe pochodzące w całości od jednego producenta pomimo, iż 

jeden ze składników jest tylko przez niego redystrybuowany na zasadach odrębnych umów 

pomiędzy producentami? 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie uzna powyższego. 

 

Pytanie 20 

W Załączniku nr 1 do SIWZ w ust. IV w wierszu nr 8 tabeli w ppkt 8.2 Zamawiający wymaga 
możliwości jednoczesnej obsługi min. 380 strumieni. Jednocześnie wymaga zapewnienia 
wydajności na poziomie min. 40TB/h w przypadku deduplikacji na źródle, 20TB/h bez deduplikacji 
na źródle. Takie wartości, jednej strony bardzo wygórowane co do ilości jednoczesnych strumieni 
i bardzo zaniżone co do wydajności, ponadto jednoznacznie wskazują na rozwiązanie tylko 
i wyłącznie jednego producenta tj. Dell-EMC i rozwiązanie Data Domain.  
Cechą charakterystyczną deduplikatorów w pierwszej kolejności jest ich wydajność, a kwestią 

drugorzędną jest liczba obsługiwanych strumieni, która i tak nie odgrywa roli, ponieważ 

nadrzędnym jest zapewnienie wymaganej wydajności urządzenia. W związku z powyższym 

zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy celem wyeliminowania ograniczenia konkurencji, 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie obsługi strumieni do poziomu min. 100? 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia minimalną ilość obsługiwanych strumieni do 200. Tekst jednolity załącznika 

znajduje się w załączeniu do pisma. 

 

Pytanie 21 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie podstaw do tak 

zdefiniowanej wartości co do obsługi minimalnej liczby strumieni. W tym celu prosimy o podanie 

następujących informacji, które są niezbędną podstawą do wyliczenia liczby strumieni i dotyczą 

informacji o wolumenach produkcyjnych danych, które są obsługiwane przez istniejący system 

backupu z podziałem na systemy plików / bazy danych oraz o ilość zabezpieczanych serwerów 

fizycznych, wirtualizatorów (wraz z używanymi w nich fizycznymi CPU) i maszyn wirtualnych, 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Łączny 

wolume

n 

danych 

Systemy 

operacyjn

e 

Bazy 

danyc

h 

Oracle 

Bazy 

danyc

h MS 

SQL 

Liczba 

serwerów 
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(poza 

hypervisoram

i) 

Liczba 

hypervisoró

w 

Łączna ilość 

CPU w 

hypervisorac

h 

Ilość 

maszyn 

wirtualnyc

h 

TiB TiB TiB TiB Szt. Szt. Szt. Szt. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił minimalną ilość obsługiwanych strumieni do 200. 

 

Pytanie 22 

W Załączniku nr 1 do SIWZ w ust. IV w wierszu nr 5 tabeli w ppkt 5.5 Zamawiający, w celu 
zapewnienia zabezpieczenia danych wymaga możliwości replikacji pomiędzy urządzeniami. 
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Tymczasem w pierwszym podpunkcie tj. ppkt 5.1 rezygnuje redundancji kontrolerów, które 
stanowią filar niezawodności i zapewniają zabezpieczenie danych cyt. „Wszystkie elementy 
z wyjątkiem kontrolera w zaoferowanym Urządzeniu muszą być zduplikowane” oraz w ppkt 5.4 
dopuszcza zaoferowanie urządzenia w modelu bez opcji HA cyt. „Wymóg konfiguracji HA nie 
będzie spełniony jeżeli producent oferowanego Urządzenia nie oferuje oficjalnie takiej 
funkcjonalności w ramach zaoferowanego modelu”.  
W związku z tak postawionymi wymaganiami zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy 

dopuszczone zostanie urządzenie w modelu opcji bez konfiguracji HA, ale za to ze wszystkimi 

elementami sprzętowymi w pełni redundantnymi? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści rozwiązanie bez konfiguracji HA opisanej w pkt 5.2-5.4 Opis przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem że wszystkie elementy będą w pełni redundantne (w tym również 

kontrolery). 

 

Pytanie 23 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń do 

deduplikacji, które nie będą wspierały posiadanego przez Zamawiającego systemu backupu lub 

zaistnieje konieczność dostarczenia dodatkowych licencji celem zapewnienia kompatybilności, to 

powyższe kwestie będą należały do obowiązków Wykonawcy i wszelkie tego typu koszty należy 

uwzględnić w ofercie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia, które nie będzie wspierało posiadanego 

przez Zamawiającego systemu backupu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie 

niezbędne licencje do współpracy oferowanego urządzenia z systemem backupu Zamawiającego. 

Licencje na system backupu (DataProtector) będą dostarczone przez Zamawiającego. 

 

Dodatkowo Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujących miejscach: 

 

1. Rozdział III pkt 11 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: 

Było: „11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm tych 

podwykonawców.” 

Jest: „11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm tych 

podwykonawców o ile są znane na tym etapie postępowania. 

 

2. Rozdział VI pkt 6 SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

Było: 
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„6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie 

mniejszej niż kwota określona w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ. 

b) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków 

określonych w rozdz. V. 1.2.3. SIWZ - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 6 do SIWZ. 

c) aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

h) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 716). 

 

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa wyciąg z innego, odpowiedniego 

rejestru lub – w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania – inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny tego państwa w zakresie odpowiadającym art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP. Dodatkowo składa dokument świadczący o nie zaleganiu 

z opłatą podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat wymienionych należności wraz 

z ewentualnymi dodatkowymi odsetkami lub grzywnami. Składa też ewentualną dodatkową 

informację w przedmiocie rozłożenia spłaty na raty, wstrzymania płatności zaległości czy też 

wstrzymania decyzji w zakresie dochodzenia tych należności. Dodatkowo wymagane jest 

złożenie oświadczenia w przedmiocie otwarcia likwidacji czy też ogłoszenia upadłości.” 

Jest: 

„6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

w wysokości nie mniejszej niż kwota określona w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ. 

b) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków 

określonych w rozdz. V. 1.2.3. SIWZ - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 6 do SIWZ. 

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

h) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1445). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6  

1) lit. c - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy PZP; 

2) lit. d-f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.” 

 
Załączniki:  
1) Aktualny Opis przedmiotu zamówienia  

2) Aktualny Wzór umowy 

Dyrektor 

Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby umocowanej) 
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