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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na  dostawę sprzętu i

oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa oraz wykonanie audytu

bezpieczeństwa systemów IT w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 26.09.2022r. pod nr 2022/BZP 00364169/01

Pytanie 1

Odpowiedź:

Liczba pracowników (łącznie z innymi formami zatrudnienia – kontrakty, umowy-zlecenia itp. 652

Liczba pracowników przetwarzających dane osobowe: ok. 610

Szacunkowa ilość stacji roboczych (komputery stacjonarne i laptopy): 260

Szacunkowa ilość terminali komputerowych: . 80

Szacunkowa ilość serwerów (maszyn fizycznych): 7

Szacunkowa ilość serwerów (maszyn wirtualnych): 35

Ilość lokalizacji jednostki i odległość między nimi: 5 lokalizacji, odległość od 12 do 20 km.

Pytanie 2

Czy jest możliwość negocjowania postanowień umowy? W szczególności zapisu § 9 Praw autorskich ?

Jeżeli możliwa jest negocjacja umowy, to proponujemy Państw licencję, z uwagi na to, że treści, które

uzupełniamy w naszych szablonach stanowią opis stanu faktycznego, co nie jest objęte prawami

autorskimi, bo nie spełnia definicji utworu. Prawami autorskimi objęte są natomiast nasze szablony

raportów, układ graficzny, schemat dokumentu. Przeniesienie praw autorskich dotyczyłoby również

tych elementów, a tym samym w przypadku, gdyby Zamawiający nabrał świadomości do czego nabył

prawa autorskie, wówczas istnieje ryzyko, że mógłby zakazać nam posługiwania się dokumentami o

takim schemacie, układzie graficznym itp.

Odpowiedź: Zamawiający  informuje,  że   zamówienie  udzielane  jest  w  trybie  podstawowym  na

podstawie: art.  275 pkt 1 ustawy, którego zapis brzmi: Zamawiający udziela zamówienia w trybie

podstawowym, w którym w odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą  składać  wszyscy

zainteresowani  wykonawcy,  a  następnie  zamawiający:  1)  wybiera  najkorzystniejszą  ofertę  bez

przeprowadzenia negocjacji. 

Pytanie 3 - SWZ Rozdział VII, Rozdział XVIII Pakiet 1 pkt 2 ppkt c)

Zamawiający  jako  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  Pakietu  1  wskazał  termin  do  15

listopada 2022r (kryterium oceny oferty).

Ze względu na panującą sytuacje pandemiczną związaną z Covid-19 oraz sytuacje gospodarczą związaną z

konfliktem zbrojnym na Ukrainie i związane z tym problemy z dostępnością  podzespołów infrastruktury

sprzętowej  na  rynku  światowym,  dotrzymanie  wskazanego  przez  Zamawiającego  terminu  realizacji

przedmiotu zamówienia nie jest możliwe do spełnienia.

Powyższe przesłanki mają znaczący wpływ na sektory gospodarki takie jak produkcja, transport, dostawy.

Sektor  IT boryka się  obecnie  z opóźnieniami w dostawie podzespołów infrastruktury sprzętowej  z racji

dużych opóźnień  produkcyjnych w fabrykach i ogromnym deficytem produktów sektora IT u wszystkich

producentów i dostawców.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie



Pakietu nr 1 do 30.11.2022r. Obecne zapisy mogą powodować świadczenie niemożliwe do spełnienia przez

żadnego z potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża zgody.  Maksymalny termin realizacji  przedmiotu Umowy z

zakresie Pakietu nr1 pozostaje bez zmian.

Pytanie 4 - SWZ, Rozdział IX, pkt 3

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie  będzie  uznawał  za  podwykonawcę  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 5 - Załącznik nr 2 do SWZ, SWZ Rozdział VIII

Zgodnie  z  postanowieniami  SWZ zawartymi  w  części  VIII  SWZ,  Zamawiający  wykluczy  wykonawcę

wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Pzp. Jednocześnie, zgodnie z

Załącznikiem nr  2  do  SWZ Zamawiający  żąda  podmiotowych środków dowodowych na  potwierdzenie

braku podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 Pzp, która

to przesłanka nie została wskazana jako przesłanka wykluczenia w Rozdziale VIII SWZ. Prosimy zatem o

ujednolicenie Załącznika nr 2 z treścią SWZ poprzez wykreślenie odniesienia do art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7

Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przesłanka dotycząca wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7

Pzp została wskazana w Rozdziale VIII SWZ.

Pytanie 6 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1

Prosimy o potwierdzenie, ze załącznikiem nr 2 (lub 7)do Umowy jest Załącznik nr 7 do SWZ, który stanowi

Opis Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1, §1 ust. 2 i ust. 3

Zgodnie  ze  wskazanym  zapisem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  kompleksowej  realizacji

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  umowy  oraz  Załącznika  2  do  Umowy  (OPZ)  oraz

wykonania innych czynności związane z przedmiotem zamówienia choćby nie zostały wyszczególnione w

Opisie Przedmiotu Zamówienia (takie jak montaż danego elementu na ścianie bądź uporządkowanie kabli

oraz całego miejsca montażu przed i po działaniu), a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu

Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Opis Przedmiotu Zamówienia w SWZ w Załączniku 7 jest kompletny i

złożenie  oferty   uwzględniającej  wszystkie  elementy  w  nich  wskazane  nie  będzie,  według  wiedzy

Zamawiającego, powodowało konieczności dodatkowych nieprzewidzianych w Załączniku 7 inwestycji lub

usług.  Wykonawca  wskazuje,  że  Zamawiający  jest  odpowiedzialny  za  przygotowanie  opisu  przedmiotu

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w tym określenie jego potrzeb. Wykonawca obawia się,

że  powyższe  postanowienie  umowy  mogłoby  oznaczać,  że  Zamawiający  będzie,  poza  opisanym

przedmiotem zamówienia objętym ofertą Wykonawcy, oczekiwał dodatkowych, nieprzewidzianych na tym

etapie kosztów po stronie Wykonawcy, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień

publicznych i powoduje że złożone oferty wykonawców będą nieporównywalne.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym

w Załączniku nr 7 do SWZ.

Pytanie 8 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1, §2 ust.4 i ust.8

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury

odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny,  odmówi podpisania  jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma

prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który

stanowić  będzie  podstawę  płatności  i  stwierdzenia  wykonania  prac  nim  objętych.  Wskazać  należy,  że

przepisy prawa nakładają na obydwa podmioty kontraktu określone obowiązki. Podstawowym obowiązkiem

Wykonawcy jest należycie zrealizować przedmiot umowy, a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić

wynagrodzenie.

Odpowiedź: Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przystąpienia  do  procedury  odbioru  przedmiotu

zamówienia zgodnie z postanowieniami  §2 ust. 4. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnego odbioru

przez Wykonawcę.



Pytanie 9 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1, § 5

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.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobligowany będzie do wezwania Wykonawcy do złożenia

wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą  naliczenia kary

umownej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu tej samej

okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu

tej samej okoliczności

4. Prosimy  o  dodanie  ustępu  9  o  treści:  „Przewidziane  w  przedmiotowym  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  indywidulanie  przez

Zamawiającego.  Naliczenie  kar  umownych  jak  i  miarkowanie  jest  uprawnieniem  Zamawiającego.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Do § 5 projektu umowy dodaje się ust. 9 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 10 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1, §6 ust. 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie od którego momentu będzie liczony okres gwarancji czy od daty

podpisania protokołu odbiorczego czy od daty podpisania protokołu końcowego. W par. § 2 dotyczącym

odbioru zamówienia nie pojawia się pojęcie protokołu zdawczo odbiorczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu

odbioru końcowego.

Pytanie 11 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1, § 7 ust. 4

Prosimy  o  potwierdzenie,  ze  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  określonych  w  ust.  3

Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie §5

umowy do czasu odstąpienia od Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12 - Załącznik nr 9 do SWZ, Pakiet 1, §9 ust. 1 lit b)

prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zmiany oferowanego sprzętu w przypadku wycofania oferowanego



sprzętu  z  rynku,  Zamawiający  dopuści  również  zmianę  terminu  realizacji  Umowy?  Aktualnie  zmiana

terminu realizacji  umowy jest  dopuszczalna  wyłącznie  z  przyczyn  organizacyjnych  leżących po  stronie

Zamawiającego. Natomiast ujawnione po terminie składania ofert i niezależne od Wykonawcy wycofanie

przez producenta urządzeń lub ograniczenie jego dostaw, nie koniecznie może być zakwalifikowane jako

działanie siły wyższej, natomiast może prowadzić do konieczności zmiany terminu realizacji Umowy, czego

aktualna umowa nie przewiduje. Prosimy zatem o rozważenie zmiany w wyżej wskazanym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  terminu w przypadku wycofania sprzętu z

rynku.

Pytanie 13 - Dokumentacja postępowania

W przedmiocie  zamówienia  wyszczególnione  są  usługi  związane z  wykonaniem testowego odtworzenia

środowiska serwerowego opartego o system wirtualizacyjny na wskazany serwer  oraz wykonanie testowego

odtworzenia bazy danych systemu medycznego ESKULAP.

W związku z powyższym prosimy o dołączenie do postępowania umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych  bądź  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zaakceptuje  wzór  Wykonawcy.  Określenie  zasad

przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający zaakceptuje wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

przygotowany przez Wykonawcę na etapie podpisywania umów.
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