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Warszawa, dnia 18 maja 2018 r.
Pełnomocnik Zamawiającego –
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Ul. Bagatela 10 lok. 5
00 – 585 Warszawa
Wszyscy wykonawcy
dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Stworzenie i wdrożenie
Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru
Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, znak sprawy: PZH 3/2018
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w związku z
czym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela się poniższych odpowiedzi (numeracja odpowiedzi
stanowi kontynuację numeracji odpowiedzi z dnia 10 maja 2018):
294)

Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Asysta Wdrożeniowa
1. Czy wskazane 2 000 roboczogodzin jest płatne ryczałtowo w ramach
wynagrodzenia o którym mowa w par 16 pkt 1. tj. nie jest realizowane w ramach
prawa opcji ?
2. Czy i w jaki sposób dla nie odebranego oprogramowania działają warunki SLA
określone w Gwarancji ?

Odp.: (1) Tak, za usługi świadczone w ramach Asysty Wdrożeniowej płatność jest w ramach
wynagrodzenia z par. 16 ust. 1 Umowy, o czym mowa w par. 10 ust. 6 Umowy. (2) Do Asysty
Wdrożeniowej stosuje się postanowienia o gwarancji zgodnie z par. 10 ust. 2 Umowy w sposób
„odpowiedni”. SLA w zakresie usług Asysty Wdrożeniowej jest tożsame jak przy Gwarancji, z
zastrzeżeniem, że dotyczy tylko tych funkcjonalności lub części oprogramowania, dla których w
sposób odpowiedni jest możliwe jej wyliczenie.
295)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Błąd Blokujący - Na podstawie czego będzie się
odbywać obiektywna ocena czy błąd ma „wpływ na procesy biznesowe aplikacji” ?
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Odp.: Na podstawie własnej oceny Zamawiającego. W procedurze zgłaszania Błędów uregulowanej
w Umowie wskazano, jak odbywa się ich zgłaszanie. w Umowie wskazano też uprawnienie i zasady
postępowania w sytuacji niezgodności miedzy Wykonawcą, a Zamawiającym w zakresie klasyfikacji
Błędu. Ciężar dowodu, że klasa błędu jest inna niż ta, którą podał Zamawiający ciąży na Wykonawcy.
296)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Błąd Średni - Na podstawie czego będzie się
odbywać obiektywna ocena czy błąd „ma wpływ na kluczowe procesy systemowe”?
Odp.: Analogicznie jak w odp. na pytanie 295).
297)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Błąd Niski - Na podstawie czego będzie się odbywać
obiektywna ocena czy błąd „nie ma wpływu na kluczowe procesy systemowe”?
Odp.: Analogicznie jak w odp. na pytanie 295).
298)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Czas Niedostępności - Czy rzeczywiście czas
niedostępności ma być liczony w kontekście wszystkich Błędów? Czy przeoczono określenie
„Blokujący” po słowie „Błąd”?
Odp.: Czas Niedostępności jest szczegółowo uregulowany w par. 12 ust. 38 – 39 Umowy.
299)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Godziny Robocze - Czy Zamawiający dopuszcza
zmianę
na
przedział godzin wskazanych na
jego
stronie internetowej
(http://bip.pzh.gov.pl/public/ ) jako godziny pracy NISP-PZH?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
300)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Odbiór -W jakim przypadku Zamawiający ma prawo
odmówić odbioru?
Odp.: Patrz. par. 3 ust. 4 Umowy oraz par. 9 ust. 18 Umowy.
301)
Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Oprogramowanie Standardowe - W naszej ocenie
definicja jest błędna i może być wykorzystana do nie przekazania kodów źródłowych
oprogramowania wytworzonego w ramach umowy Zamawiającemu lub zastąpienia
oprogramowania dostępnego na rynku wskazanego w OPZ rozdział 2 zamkniętymi
rozwiązaniami nieuczciwego wykonawcy lub podmiotów z nim powiązanych. Powyższe
spowoduje uzależnienie Zamawiającego od takiego wykonawcy w długim okresie czasu. Czy
Zamawiający zmieni i uszczegółowi powyższą definicje ?
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Odp.: Zamówienie obejmuje Oprogramowanie Dedykowane oraz Oprogramowanie Standardowe.
Wskazane w Umowie postanowienia umożliwiają Zamawiającemu pozyskanie wszelkich kodów
źródłowych, których ten wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapis.
302)

Dotyczy Umowa par 1 pkt 3 Termin Wdrożenie
1.
2.
3.

Co Zamawiający rozumie przez „digitalizację” ?
Jaki jest wolumen danych przewidzianych do importu ?
Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za czyszczenie/przetwarzanie powyższych
danych czy tylko ich zaimportowanie w postaci takiej jaką otrzyma od
Zamawiającego ?

Odp.:
Przez „digitalizację” rozumie się wprowadzenie określonych danych z
formularzy/dokumentów papierowych do formy elektronicznej. Pliki z digitalizacji będą
występowały w formatach nie-binarnych np. w xml, xlsx, csv. Digitalizacja nie jest elementem
niniejszego postępowania. Wolumen danych przewidzianych do importu został oszacowany w
odpowiedzi na pytanie nr 247. Załącznikiem do Umowy jest umowa o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych. Wykonawca odpowiada za prawidłowe ich przetwarzanie w zakresie w jakim z
nich będzie korzystał przy realizacji Umowy.
303)
Dotyczy Umowa par 2 pkt 1.4 - Czy Zamawiający może zdefiniować jakieś ramy do
opracowania wymagań na infrastrukturę serwerową? Może to być np. budżet wynikający z
umowy dofinansowania. Zabezpieczyłoby to Zamawiającego przed otrzymaniem wymagań
których nie będzie w stanie spełnić a Wykonawcy pozwoliłoby upewnić się że jest w stanie
spełnić wymogi na wydajność i dostępność planowanego rozwiązania?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy. Patrz odpowiedź na pytanie nr 270.
304)
Dotyczy Umowa par 3 pkt 1 -Jeśli Zamawiający nie zdąży zakupić planowanej
infrastruktury serwerowej to czy harmonogram realizacji jest w dalszym ciągu wiążący ?
Odp.: Harmonogram realizacji jest wiążący do czasu jego zmiany. Zamawiający przewidział w tym
zakresie możliwość zmiany w §18 ust. 4 wzoru umowy. Zamawiający podkreśla jednocześnie, że
przewidziana zmiana umowy nie obliguje Zamawiającego do jej wprowadzenia i zawarcia aneksu.
305)
Dotyczy Umowa par 3 pkt 4 - Czy prawo do odstąpienia w przypadku niedotrzymania
harmonogramu dotyczy również sytuacji w której opóźnienia w realizacji harmonogramu
nastąpią z winy Zamawiającego?
Odp.: Przedmiotowe postanowienie mówi o odmowie odbioru, a nie o odstąpieniu od Umowy.
Zasady odstąpienia od Umowy reguluje par. 19.
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306)

Dotyczy Umowa par 4 [Podsystem Kopii Zapasowych]
1.
2.
3.
4.
5.

Czy przedmiotem jest tylko wdrożenie podsystemu kopi zapasowych jak
sugeruje par 4 pkt 1 ? Czy też dostawa podsystemu, jego wdrożenie i ich
wykonywanie w trakcie gwarancji?
Kto zapewnia sprzęt i oprogramowanie dla podsystemu kopi zapasowych ?
Kto zapewnia materiały eksploatacyjne np. taśmy ?
Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzialności Wykonawcy za wadliwe kopie
zapasowe (pkt 9) ? Czy Wykonawca ma kontrolować jakość pracy
administratorów Zamawiającego ?
W zakresie pkt 10 prosimy o wyjaśnienie jak wygląda procedura kontroli
poprawności prowadzonych prac, w jakim trybie przedstawiane są jej wyniki i w
jakim można się od nich odwołać.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 270. W zakresie pyt. 1 – wdrożenie obejmować zarówno
stworzenie jak i dostawę, a zatem postanowienia Gwarancyjne dotyczą też tego podsystemu. W
zakresie pyt. 2. – patrz. odpowiedź na pytanie nr 270. W zakresie pyt. 3 – Wykonawca. W zakresie
pyt. 4- Par. 4 ust. 9 Umowy – Wykonawca odpowiada. Wykonawca nie kontroluje administratorów
Zamawiającego. W zakresie pyt. 5 – Zamawiający wskazuje, że nie ma procedury odwoławczej.
Kontrola zaś została opisana w par. 4 ust. 10 Umowy. Zamawiający nie tworzy sformalizowanej
procedury, gdyż ta będzie każdorazowo adekwatna do przedmiotu audytu.
307)
Dotyczy Umowa par 4 pkt 11 [Informowanie i Komunikacja] - Czy konsekwencje nie
przekazania dotyczą również informacji znanych Zamawiającemu lub takich które powinny być
znane lub są oczywiste ?
Odp.: Konsekwencje dotyczą wszystkich informacji.
308)
Dotyczy Umowa par 4 pkt 15 -O jakie „wszystkie inne prace” chodzi ? Prosimy o
doprecyzowanie punktu ponieważ aktualne brzmienie definiuje otwarty katalog prac?
Odp.: O prace związane z realizacją Umowy. Chodzi o prace przygotowawcze i organizacyjne przede
wszystkim.
309)
Dotyczy Umowa par 4 pkt 16 W jakich maksymalnych terminach Zamawiający będzie
dokonywał uzgodnień, udzielał odpowiedzi i dokonywał akceptacji?
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Odp.: Zależnie od konieczności, ale okres trwania uzgodnień nie może w żaden sposób wpływać na
Harmonogram, z zastrzeżeniem jego ewentualnych zmian wprowadzanych zgodnie z przewidzianymi
procedurami.
310)
Dotyczy Umowa par 6 pkt 1 - Co Zamawiający rozumie przez „wymaganą jakość” ? Jak
będzie ona mierzona?
Odp.: Powszechnie przyjęta jakość. Zamawiający będzie mierzył ją we własnym zakresie, w oparciu
o posiadaną wiedzę.
311)
Dotyczy Umowa par 8 pkt 1.1 - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
infrastruktury wynajętej w chmurze tj. wynajętej przez Wykonawcę a nie umieszczonej na
„własnych serwerach”?
Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
312)
Dotyczy Umowa par 8 pkt 1.2 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji
środowiska tylko po wydaniu kolejnej wersji oprogramowania, a nie przynajmniej 2 razy w
tygodniu, co bez kolejnych wersji oprogramowania nie jest celowe?
Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
313)
Dotyczy Umowa par 8 pkt 2 -Ilu maksymalnie użytkowników Zamawiającego będzie
uczestniczyło w pilotażu?
Odp.: Tylu, ilu Zamawiający w stosownym momencie wskaże.
314)
Dotyczy Umowa par 8 pkt 3.1 - Prosimy o wyjaśnienie sposobu realizacji umowy w
przypadku braku odpowiednich serwerów (i pozostałej infrastruktury) po stronie
Zamawiającego np. w wyniku opóźnienia w procedurach przetargowych?
Odp.: Zamawiający przewidział w możliwość zmiany terminów realizacji w §18 ust. 4 wzoru umowy.
Zamawiający podkreśla jednocześnie, że przewidziana zmiana umowy nie obliguje Zamawiającego
do jej wprowadzenia i zawarcia aneksu.
315)
Dotyczy Umowa par 9 pkt 3 - Prosimy o potwierdzenie że „bardziej szczegółowe
wymagania” mogą dotyczyć tylko doprecyzowania, uszczegółowienia OPZ a nie dodania
nowych wymagań nie uwzględnionych w OPZ?
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Odp.: Zamawiający potwierdza.
316)

Dotyczy Umowa par 9
1.
2.
3.

Czy Wykonawca będzie miał prawo do dokumentowania procedur odbiorowych
z wykorzystaniem metod rejestracji obrazu, dźwięku, nagrania ekranu
komputera? Pytanie w kontekście nie dopuszczenia odbiorów jednostronnych.
Na jakim sprzęcie zostaną przeprowadzone testy wydajnościowe ?
W procedurze odbioru zakłada się odbiór poszczególnych etapów zgodnie z
Harmonogramem. W Harmonogramie wskazano tylko
odbiór wersji
developerskich „Udostępnienie poszczególnych elementów systemu do testów
(w wersji deweloperskiej):” . Czy Zamawiający dopuszcza zmianę procedury
odbiorowej polegającej na przeprowadzenie procedury testów na pełnej wersji
produkcyjnej, na co wskazują dobre praktyki w tym zakresie, oraz na zmianę
terminów odbiorów bardziej w końcowym okresie projektu, gdzie wersja
produkcyjna powinna być już wypracowana.

Odp.:PB: 1 –Zamawiający dopuszcza dokumentowanie odbiorów, z zastrzeżeniem uprzedniego
uzyskania zgody osób uczestniczących w odbiorach na utrwalenie ich wizerunku 2 – na sprzęcie
produkcyjnym Zamawiającego, 3-Zamawiający zamierza przeprowadzać finalne testy i odbiory w
punkcie „Odbiory poszczególnych elementów systemu” w okolicach maja, czerwca 2019, a nie w
wspomnianym punkcie „Udostępnienie poszczególnych elementów systemu do testów (w wersji
deweloperskiej)”
317)
Dotyczy Umowa par 9 pkt 9 - W jaki sposób będzie wyglądała weryfikacja poprawności
testów przeprowadzonych przez Zamawiającego „inną, dowolną metodą”, w jaki sposób
będzie określany ich prawidłowy rezultat?
Odp.: Zgodnie z literalnym brzmieniem postanowienia.
318)
Dotyczy Umowa par 9 pkt 20 - Czy wymieniony w punkcie katalog technik zapewnienia
jakości jest kompletny i nie ulegnie dalszym rozszerzeniom?
Odp.: Katalog jest otwarty – sformułowanie „w tym takie jak”.
319)
Dotyczy Umowa par 10 pkt 2 - Czy parametry odnośnie SLA dla Błędów dotyczą tylko
odebranych elementów systemu a nie będących jeszcze w fazie opracowania?
Odp.: W sposób odpowiedni – patrz postanowienia Asysty Wdrożeniowej – również będących w
fazie prac.
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320)
Dotyczy Umowa par 10 pkt 10 - Prosimy o wyjaśnienie co w przypadku jeśli negocjacje
zakończą się niepowodzeniem?

Odp.: Zamawiający zmienia postanowienia i dodaje zdanie 2 o treści: „W razie fiaska negocjacji,
Zamawiający samodzielnie określa zakres, mając na uwadze stanowisko Wykonawcy zawarte w toku
negocjacji:”
321)
Dotyczy Umowa par 11 pkt 9 - Czy Zamawiający może doprecyzować typy transportu
oraz standard hotelu, którego koszty ma pokryć Wykonawca w ramach dodatkowych 20
uczestników szkolenia spoza Warszawy?
Odp.: Środek transportu może być uzależniony od lokalizacji miejsca zamieszkania uczestnika
szkolenia – w większości przypadków środkiem takim powinien być pociąg pozwalający na jak
najszybsze dotarcie do Warszawy. Standard hotelu nie może być niższy niż dwie gwiazdki i musi
uwzględniać śniadanie.
322)
Dotyczy Umowa par 11 pkt 17 - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „samodzielny
rozwój Systemu”? Czy Zamawiający planuje zatrudniać programistów ? Czy Zamawiający
będzie samodzielnie modyfikować System w okresie gwarancji?
Odp.: Po upływie okresu Gwarancji – Tak.
323)
Dotyczy Umowa par 11 pkt 17 - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „samodzielny
rozwój Systemu”? Czy Zamawiający planuje zatrudniać programistów ? Czy Zamawiający
będzie samodzielnie modyfikować System w okresie gwarancji?
Odp.: Zamawiający rozumie przez to, że po zakończeniu Umowy samodzielnie będzie rozwijał
System. Gwarancja obejmuje to, co wykonał Wykonawca.
324)
Dotyczy Umowa par 12 pkt 2 - Czy Zamawiający dopuszcza skorygowanie godzin w
tabelce do Godzin Roboczych?
Odp.: Nie.
325)
Dotyczy Umowa par 12 pkt 13.3 - Kto jest odpowiedzialny za administrację Systemem
w okresie gwarancji Zamawiający tj. jego administratorzy czy też Wykonawca?
Odp.: Wykonawca.
326)
Dotyczy Umowa par 12 pkt 28.1 - Czy Zamawiający zobowiąże się do wskazania błędów
w sposób mniej lakoniczny i bardziej jednoznaczny np. poprzez dołączenie zrzutu ekranu dla
błędów które kwalifikuje jako inne niż błąd Niski?

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

Odp.: Nie.
327)
Dotyczy Umowa par 12 pkt 41 - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na przedział
godzin wskazanych na jego stronie internetowej (http://bip.pzh.gov.pl/public/ ) jako godziny
pracy NISP-PZH?
Odp.: Nie.
328)
Dotyczy Umowa par 13 pkt 4.8 i 4.9 - Czy Zamawiający potwierdza, że takie pola
eksploatacji nie będą wykorzystywane w okresie gwarancji na System?
Odp.: Zamawiający nie potwierdza.
329)
Dotyczy Umowa par 13 [Oprogramowanie Standardowe] - Zważywszy, że dostawcy
oprogramowania standardowego, mają swoje wzory licencji które są nie modyfikowalne i nie
podlegają negocjacją czy Zamawiający usunie wymagania na zapisy licencji oprogramowania
standardowego np. okres wypowiedzenia licencji, podmiot (licencje są na ogół udzielane na
dany podmiot )?
Odp.: Nie. Zamawiającemu znane są przypadki uzyskiwania indywidualnych warunków licencyjnych
do producentów oprogramowania o charakterze standardowym.
330)
Dotyczy Umowa par 13 pkt 16 - Prosimy o wskazanie jak wykonawca może zobowiązać
się do tego, że inny podmiot nie utraci praw?
Odp.: Zamawiający nie jest uprawniony do ingerowania w relację Wykonawcy z podmiotem trzecim,
ale wskazuje, że zobowiązanie względem Zamawiającego następuje przez podpisanie Umowy.
Realne zaś wykonanie tego zobowiązania leży w gestii Wykonawcy. Postanowienie Umowne należy
czytać zgodnie z jego treścią. Mowa jest też w nim o sytuacji, w jakiej dojdzie do utraty praw.
331)
Dotyczy Umowa par 13 pkt 19 „lub jego elementów” - Prosimy o potwierdzenie, że
chodzi o elementy dedykowane a nie dotyczy to elementów stanowiących oprogramowanie
standardowe?
Odp.: Zamawiający wskazuje, że dotyczy to wszystkich oprogramowań składających się na System.
332)
Dotyczy Umowa par 13 pkt 21 - Prosimy o potwierdzenie ,że i w jakim zakresie
zobowiązania gwarancyjne wygasną w przypadku takiego przekazania.
Odp.: Zamawiający nie potwierdza. W tym wypadku w miejsce Zamawiającego wchodzi określony
podmiot.
333)
Dotyczy Umowa par 24 pkt 5 - Czy w tym punkcie przez dowolny podmiot należy
rozumieć wyłącznie dowolny inny podmiot publiczny ( z sektora finansów publicznych)?
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Odp.: Nie.
334)
Dotyczy załącznik nr 6 do Umowy pkt 11.2 - Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie lub
zmianę zapisu mówiącego o tym, że „Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w
każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w tym w szczególności w razie naruszenia przez
Procesora postanowień Umowy”. Zapis ten pozwala Administratorowi na dowolne
rozwiązanie umowy bez żadnych przyczyn.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy powierzenia. Jest to uprawnienie Administratora.
Zamawiający nie wskazał katalogu zamkniętego takich przyczyn, ale logicznym jest, że brak jest
podstaw do rozwiązania bez ważnych przyczyn. Świadczy o tym przede wszystkim dalsza część tego
postanowienia.
W imieniu pełnomocnika Zamawiającego
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