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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługę serwisową 
wraz z dostępem do nowych wersji do systemu informatycznego Eskulap w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 17.03.2022r.  nr 
2022/BZP00089475/01

Pytanie nr 1 SWZ, Rozdział IV, pkt. 4 
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania przewidział możliwość zwiększenia ilości godzin 
serwisowych na zasadach prawa opcji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że maksymalnie w ramach 
prawa opcji Zamawiający może zwiększyć ilość godzin serwisowych do 200 godzin. Prosimy o potwierdzeni, 
że Zamawiający w ramach przedmiotu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ przewiduje realizacje 
przedmiotu zamówienia w zakresie serwisu w limicie do 540, a dodatkowo przewiduje możliwość na 
zasadach opcji zwiększenie tego pakietu o kolejne 200 godzin. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2 SWZ, Rozdział IV, pkt. 5, Rozdział V pkt. 7, Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §15 
Prosimy o wykreślenie obowiązku zatrudniania umowę o pracę osób wykonujących czynności 
informatyczne polegające na czynnościach wsparcia świadczone na odległość (tzw. help desk), czynności 
serwisowe i konserwacyjne w tym dokonywanie uaktualnień, usuwanie błędów aplikacji, awarii (błędów 
krytycznych), usterek programistycznych oraz szkolenie personelu Zamawiającego np. w zakresie 
uaktualnień oprogramowania, którzy w przypadku Wykonawcy najczęściej są Informatykami bądź 
Programistami, powyższy zapis uniemożliwia złożenie oferty większości potencjalnym oferentom. 
Powszechnym jest, że osoby wykonujące zawód Informatyka/Programisty w zakresie usług dotyczących 
oprogramowania dysponują dużą swobodą jaką daje np. własna działalność gospodarcza bądź osobiste 
świadczenie usług ze względu na nienormowany czas pracy. Zawód Informatyka/Programisty jest zawodem 
wysoce specjalistycznym, eksperckim i osoba go wykonującą musi być dyspozycyjna, w każdym okresie 
gotowa do np. usunięcia awarii u klienta, udzielenia konsultacji itp. Zdaniem Wykonawcy czynności 
wykonywane przez te osoby w tym przypadku nie polegają na świadczeniu pracy a postawiony wymóg 
ogranicza możliwość zastosowania norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy a tym samym podroży 
cenę oferty w sposób niewspółmierny do zadań. 
W związku z powyższym składamy zapytanie czy Zamawiający dopuści zmianę treści dokumentacji 
przetargowej w zakresie zatrudniania osób realizujących przedmiot zamówienia tj. osób wykonujących 
czynności informatyczne polegające na czynnościach wsparcia świadczone na odległość (tzw. help desk), 
czynności serwisowe i konserwacyjne w tym dokonywanie uaktualnień, usuwanie błędów aplikacji, awarii 
(błędów krytycznych), usterek programistycznych oraz szkolenie personelu Zamawiającego np. w zakresie 
uaktualnień oprogramowania na umowę o pracę na: „co najmniej 5 osób realizujących przedmiot 
zamówienia.” 
Bądź uznanie przez Zamawiającego za spełnienie w/w warunku poprzez sytuację, w której część Personelu 
Wykonawcy skierowanych do prac przy niniejszym zamówieniu prowadzi jednoosobową działalność 
gospodarczą, osobiście wykonując usługi. Wykonawca posiada w swoich zasobach osobowych pracowników 
zatrudnionych w tej formie od wielu lat. Nakaz zatrudnienia ich w formie umowy o pracę ingeruje w 
swobodę działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawców. 
Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do sytuacji, w której osoby, na tzw. "samozatrudnieniu” będą 
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brały udział w realizacji umowy. 
Jednocześnie prosimy o wykreślenie zapisów Rozdział V pkt. 7, w którym to Zamawiający wskazuje, że nie 
stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
Prosimy zatem o ujednolicenie zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
obecnie zapisy Rozdział IV pkt. 5 oraz Rozdział V pkt. 7 pozostają ze sobą w sprzeczności. 
Odpowiedź: Pkt. 7 rozdz. V pozostaje bez zmian. Zamawiający wykreśla pkt. 5 z rozdziału IV oraz § 
15 z projektu umowy.

Pytanie nr 3 SWZ, Rozdział VIII, Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §11 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę w rozumieniu Umowy 
współpracowników Wykonawcy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi 
Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o 
stałym charakterze. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 SWZ, Rozdział XI, pkt. 1.4. ppkt a) 
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wykonanie usługi opieki serwisowej szpitalnego systemu 
informatycznego Zamawiający rozumie świadczenie usługi opieki serwisowej oraz dostawę aktualizacji 
systemu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5 SWZ, Rozdział XII, pkt. 7 
Prosimy o dostosowanie terminu składania oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą tj. Art. 274. 1. 
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 SWZ, Rozdział XX, pkt. 3 i 4 oraz pkt. 8 i 9 
Prosimy o usunięcie pkt. 8 i 9 gdyż są one powtórzeniem informacji znajdujących się w pkt. 3 i 4. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z rozdz. XX pkt. 8 i 9.

Pytanie nr 7 Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt. 1 tabela 
Prosimy o modyfikacje formularza ofertowego w zakresie opisu kolumny numer 3 i 4. Kolumna numer 3 
powinna określać „ilość” a kolumna nr 4 „cenę jednostkową”. Obecnie w kolumnie numer 3 zatytułowanej 
„cena jednostkowa” została wpisana ilość miesięcy oraz godzin serwisowych. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji formularza ofertowego . W załączeniu modyfikacja 
formularza ofertowego.

Pytanie nr 8 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §2 ust. 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje pandemie wywołana koronawirusem jako działanie siły 
wyższej. W praktyce orzeczniczej uznaje się, iż siła wyższa to zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe (lub 
prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Zdarzenia będące siłą wyższą 
dzieli się na trzy zasadnicze kategorie: katastrofalne działania przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, 
epidemie), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia 
zbiorowego (np. wojna, strajki). Oznacza to, że w świetle przywołanej definicji towarzysząca nam pandemia 
i będące jej następstwem działania władz co do zasady mogą zostać uznane za siłę wyższą. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Projekt umowy zawiera zapisy dotyczące siły wyższej.

Pytanie nr 9 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §2 ust. 11 
Prosimy o potwierdzenie, że Uaktualnienie w zakresie usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, 
poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, dodanie nowych mechanizmów, zmiany 
estetyczne i formalne oprogramowania odnoszą się do zakresu funkcjonalnego oprogramowania, do którego 
Zamawiający uzyskał prawo do eksploatacji na podstawie udzielonej licencji. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §2 ust. 8 i 22 
Prosimy o potwierdzenie, że usługi serwisowe dotyczące motoru bazy danych będą wykonywany jedynie w 
przypadku posiadania przez Zamawiającego minimalnych wersji baz danych wymaganych przez Producenta 
systemu Eskulap. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §2 ust. 11 i 25 
W §2 Umowy zawarte są dwie definicje dla pojęcia „Update”, przy czym definicje te nie pokrywają się 
zakresem i treścią. Prosimy o wykreślenie definicji „Update” aktualnie zamieszczonej w ust. 25 i 
pozostawienie definicji aktualnie pod pkt. 11, jako bardziej odpowiadającej znaczeniu tego pojęcia dla 
realizacji Umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy §2 pkt. 25.

Pytanie nr 12 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §2 ust. 22 i 26 
W §2 Umowy zawarte są dwie definicje dla pojęcia „Usług serwisowych”, przy czym definicje te nie 
pokrywają się zakresem i treścią. Prosimy o wykreślenie definicji „Usług serwisowych” aktualnie 
zamieszczonej w ust. 26 i pozostawienie definicji aktualnie pod pkt. 22, jako bardziej odpowiadającej 
znaczeniu tego pojęcia dla realizacji Umowy i szczegółowo opisanej w załączniku nr 9 do SWZ. 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że w zakresie usług: 
− rekonfiguracja i parametryzacja Aplikacji w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich 
działania, 
− tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie ich zakresu  
tematycznego oraz graficznego do potrzeb Zamawiającego, 
− tworzenie nowych wydruków na dokumentach dostarczonych w formie papierowej przez Zamawiającego  
oraz modyfikacje istniejących wydruków 
będzie realizowana w przypadku ich uznania przez Autora systemu za zasadne i wprowadzane do Aplikacji 
według harmonogramu ewaluacji produktu przez niego przyjętego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, 
że dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego odnosi się do zakresu 
funkcjonalnego oprogramowania, do którego Zamawiający uzyskał prawo do eksploatacji na podstawie 
udzielonej licencji. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy §2 pkt. 26.

Pytanie nr 13 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 5 i ust. 6 
Prosimy o dostosowanie zapisów powyższego paragrafu do ogólnej zasady wyrażonej w art. 431 Pzp, czyli 
zasada współdziałania. W jej myśl Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek współdziałać przy 
wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. Chodzi przy tym nie tylko o współdziałanie, 
lecz także o lojalność stron, w tym lojalność Zamawiającego względem Wykonawcy. 
W związku z powyższym wnosimy o dopisanie obowiązków względem Zamawiającego poprzez dodanie 
ustępu 9 o treści: 
a) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy; 
b) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 
c) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego 
posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zadania, o ile nie są objęte 
prawnie chronioną tajemnicą. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ust. 9 w § 3 zgodnie z treścią pytania. 

Pytanie nr 14 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §5 ust. 8 
Proszę o zmianę terminu na wystawienie faktury z na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo w  
ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca na do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego  
miesiąca (…) – zgodnie z przepisami ustawy o VAT. 
Odpowiedź: §5 ust. 8  otrzymuje brzmienie: ,,Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 3 niniejszego  
paragrafu płatne będzie za dany miesiąc z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo w 
ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego  
miesiąca, w którym usługi były świadczone“. 



Pytanie nr 15 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §5 ust. 8 
Zamawiający nie określa w jaki sposób rozliczane będą godziny świadczenia usług, w przypadku 
skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w ust. 7. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie 
Wykonawcy za usługi określone w ust. 7 niniejszego paragrafu płatne będzie za dany miesiąc z dołu, na 
podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 
każdego miesiąca , w którym usługi były świadczone. 
Odpowiedź: Zamawiający będzie rozliczał godziny świadczonych usług na podstawie potwierdzonych 
protokołów odbioru wykonanych prac.

Pytanie nr 16 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §5 ust. 8 
Zgodnie z orzecznictwem sądowym dotyczącym regulowania zobowiązań (patrz wyrok SN z dnia 14 
stycznia 2016 r. (I CSK 1094/14), długi pieniężne są spełnione ze skutkiem umorzenia długu z chwilą 
uznania rachunku bankowego wierzyciela. Prosimy zatem o zmianę zapisu na: „Za datę zapłaty uznaje się 
dzień uznania rachunku Wykonawcy” lub o wskazanie podstawy prawnej wskazującej na spełnienie 
zobowiązania pieniężnego z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §13 
1. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń 
wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za 
ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego 
odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
2. Prosimy o dodanie zapisu: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są 
wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od 
charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 
przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia 
przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar 
umownych jest podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i 
miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 
3. Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do 
wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary 
umownej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Do §13  projektu umowy dodaje się pkt. 8 o treści:
„Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W 
przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych,  
Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia  
Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna  
jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę  
obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest  
podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest  
uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 

Pytanie nr 18 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §17 
Ponieważ Zamawiający nie określił w postanowieniach umownych możliwości odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę oraz rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, prosimy o dodanie takiego uprawnienia do treści 
umowy, proponujemy poniższe zapisy: 
5. Jeżeli Zamawiający odmówi lub utrudnia współdziałanie przewidziane postanowieniami Umowy 
koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i 
żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia dokończenie 
Umowy, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni 
do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy 
dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 7 dni z 
zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie 



tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. 
6. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy. 
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki 
Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni od pierwotnego terminu jej zapłaty, 
pomimo wezwania Zamawiającego do zapłaty w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz do 
wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu. 
Odpowiedź: Do §17  projektu umowy dodaje się pkt. 5 i 6 o treści:
5. Jeżeli Zamawiający odmówi lub utrudnia współdziałanie przewidziane postanowieniami Umowy  
koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem  
bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i  
żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia dokończenie  
Umowy, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14  
dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca  
wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 7  
dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po  
upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. 
6. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy. 

Pytanie nr 19 Załącznik nr 8 do SWZ, Projekt Umowy, §17 ust. 4 
Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, prosimy o dodanie do postanowień 
umowy zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia tożsamych kar umownych za odstąpienie przez 
Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 Załącznik nr 1 do umowy – umowa powierzenia §6 
Prosimy o ujednolicenia nazewnictwa: Administrator jako Wykonawca zgodnie z zapisami Umowy Głównej.
Odpowiedź: Nie.
 
Pytanie nr 21 Załącznik nr 1 do umowy – umowa powierzenia § 8 ust. 2. 
Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego lokalizacji Sądu powszechnego, w którym będą rozstrzygane 
ewentualne spory. 
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
Odpowiedź: §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie  
rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego“.
 
Pytanie nr 22 Załącznik nr 1 do umowy – umowa powierzenia, załącznik nr 1 do umowy o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych § 1, ust. 1.4. 
Prosimy o dodanie ustępu dotyczącego wymienionego powyżej katalogu danych osobowych: 
Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być  
przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez  
Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień umowy. Zakres danych może ulec  
zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 23 Załącznik nr 9 do SWZ, ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ, HelpDesk, 
pkt. 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje protokoły miesięczne (za świadczenie usług 
serwisowych) generowane automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia 
HelpDesk, który to nie wymagają podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 24 Załącznik nr 9 do SWZ, Specyfikacja usług serwisowych oraz szczegółowe zasady ich 
realizacji, pkt. 4 
Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe: max 6 godzin od 
momentu zaewidencjonowania w narzędziu HelpDesk zgłoszenia serwisowego przez Użytkownika 



Zamawiającego. 
W związku z wymaganiem przytoczonym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na każde 
zgłoszenie serwisowe Zamawiającego, niezależnie od jego charakteru, w tym samym dniu, w którym zostało 
ono zgłoszone. Zapis ten nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia dyżuru pracownika 24h przez 7 
dni w tygodniu co w znaczący sposób wpływa na wartość oferty. 
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośba o podział rodzajów usług serwisowych i przypisanie im 
czasów reakcji odpowiedni do ich priorytetu. 
Wykonawca proponuje poniższe czasy reakcji dla usług serwisowych: 
− Błąd aplikacji - max 24 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HelpDesk zgłoszenia 
serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego 
− Awaria Krytyczna- max 6 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HelpDesk zgłoszenia 
serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego 
− Konsultacja - max 36 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HelpDesk zgłoszenia 
serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego 
− Serwis motoru bazy danych - max 36 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HelpDesk 
zgłoszenia serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego 
− Wada aplikacji - max 36 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HelpDesk zgłoszenia 
serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czas reakcji max 6 godzin liczonych pomiędzy godziną 8:00 a 
16:00 w dniach roboczych .

Pytanie nr 25 Załącznik nr 9 do SWZ, Specyfikacja usług serwisowych oraz szczegółowe zasady ich 
realizacji, pkt. 5 ppkt. d) 
Prosimy o potwierdzenie, że prace Wykonawcy mogą odbywać się poprzez zdalne połączenia a terminy 
realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni bezpieczne połączenie 
zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą 
być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji 
określonych dla Wykonawcy. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy instalację 
narzędzi umożliwiających szyfrowany Zdalny Dostęp do serwera/ów, na którym/ch posadowiony jest 
System Zarządzania Bazą Danych wraz z Bazą danych jak i uruchomienie sesji Oprogramowania 
Aplikacyjnego zdalnie. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń: 
− VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN; 
− Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 
bezpiecznego terminala; 
− Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 
udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 
− Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 26 Załącznik nr 9 do SWZ, Zasady realizacji usług serwisowych- tabela skrócona 
Prosimy o potwierdzenie że czasy realizacji usług przez Wykonawcę ograniczone są do działań na które ma 
on realny wpływ, usługi, które wymagają realizacji przez producenta oprogramowania (wymagające np. 
modyfikacji kodu źródłowego lub wykonania prac, które realizowane są na specjalne życzenie 
Zmawiającego) wyłączone są z czasów obowiązujących Wykonawcę. Obarczanie odpowiedzialnością 
wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek 
kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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