Warszawa, dnia 29.07.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 2
Dotyczy postępowania pn.: „Zapewnienie świadczenia usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla

posiadanego oprogramowania HCL PORTAL 8.0” nr referencyjny: COI-ZAK.262.15.2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz treść zmian SWZ:
Pytanie 10:
Dot. rozdział 7 SWZ- Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 7.1.1. oraz odpowiedzi na pytanie 9 z
dnia 18.07.2022r.
Zwracamy uwagę, że w wyjaśnieniach z dnia 18.07.2022r. nie została udzielona odpowiedź na pytanie
9, które brzmiało: Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści, aby Wykonawca mógł wykazać
się zamówieniami, których przedmiotem było świadczenie usług wsparcia technicznego
oprogramowania IBM, które weszło do portfolio produktów HCL Technologies?
Zauważamy, że w pytaniu chodziło o zamówienia, jakimi mógłby wykazać się Wykonawca na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, które Wykonawca realizował w ostatnich
latach, w których trakcie trwania zamówienia oprogramowanie przeszło z IBM do HCL Technologies.
Zamówienia/ umowy takie mogły być realizowane przez Wykonawcę również w okresie ostatnich 3 lat,
niezależnie od terminu przejścia produktów z portfolio IBM do HCL Technologies. Prosimy o udzielenie
odpowiedzi na pytanie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zgodnie ze zmienionym warunkiem udziału w postępowaniu w odpowiedzi
na pytanie nr 11 wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje:
1) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było/jest świadczenie usługi
wsparcia technicznego oprogramowania HCL, każde realizowane przez okres co
najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto
(słownie: dwa milion złotych 00/100);
lub
2) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa oprogramowania
HCL wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej 12 miesięcy wsparcia
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technicznego, przy czym łączna wartość usług świadczenia wsparcia
technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa
milion złotych 00/100);
lub
3) co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było/jest świadczenie usługi
wsparcia technicznego oprogramowania HCL, realizowane przez okres co
najmniej 12 miesięcy oraz co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem była
dostawa oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej 12
miesięcy wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość usług świadczenia
wparcia technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie:
dwa milion złotych 00/100).
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wykazał się zamówieniami, których przedmiotem było świadczenie
usług wsparcia technicznego oprogramowania IBM.

Pytanie nr 11:
Dot. rozdział 7 SWZ- Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 7.1.1. oraz odpowiedzi na pytanie 9 z dnia
18.07.2022r.
W odpowiedzi na pytanie 9 w dniu 18.07.2022r. Zamawiający skrócił okres, z jakiego Wykonawcy mogą
wykazać się zamówieniami w zakresie dostaw oprogramowania HCL i/lub świadczenia usług wsparcia
technicznego oprogramowania HCL z ostatnich 5 lat do 3 lat, tym samym zawęził dodatkowo wysoko
postawiony warunek udziału w postępowaniu.
Zwracamy uwagę, że producent HCL Technologies obecny jest na polskim rynku na szerszą skalę
dopiero od mw 3 lat, w szczególności po przejęciu części oprogramowania, tj. AppScan, BigFix,
Commerce, Connections, Digital Experience (Portal and Content Manager), Notes Domino należącego wcześniej do producenta IBM- do swojego portfolio. Tym samym nie ma zbyt wielu
zamówień w zakresie postawionego warunku udziału w postępowaniu, w szczególności na określonym
przez Zamawiającego- wysokim poziomie, co sprawia, że postępowanie jest niekonkurencyjne.
Zwracamy uwagę, że Zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia. W ocenie Wykonawcy w obecnym brzemieniu warunek jest
stanowczo wygórowany i praktycznie niemożliwy do spełnienia z uwagi na zwykłe realia rynkowe, co
może skutkować brakiem oferty do przedmiotowego postępowania. Zwracamy się zatem z prośbą o
zmianę warunku udziału w postępowaniu na poniższy:
7.1.1 Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych należycie wykonuje:
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1) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było/jest świadczenie usługi wsparcia technicznego
oprogramowania HCL, każde realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości co
najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa milion złotych 00/100);
lub
2) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa oprogramowania HCL wraz z
zapewnieniem przez okres co najmniej 12 miesięcy wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość
usług świadczenia wsparcia technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie:
dwa milion złotych 00/100);
lub
3) co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było/jest świadczenie usługi wsparcia technicznego
oprogramowania HCL, realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz co najmniej 1 zamówienie,
którego przedmiotem była dostawa oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem przez okres co
najmniej 12 miesięcy wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość usług świadczenia wparcia
technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa milion złotych 00/100).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający, zmienia zapisy Rozdziału I SWZ, w zakresie pkt. 7, ppkt. 7.1.1, które otrzymuje brzmienia:
7.1.1 Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje:
1) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było/jest świadczenie usługi
wsparcia technicznego oprogramowania HCL, każde realizowane przez okres co
najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto
(słownie: dwa milion złotych 00/100);
lub
2) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa
oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej 12 miesięcy
wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość usług świadczenia wsparcia
technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa
milion złotych 00/100);
lub
3) co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było/jest świadczenie usługi
wsparcia technicznego oprogramowania HCL, realizowane przez okres co
najmniej 12 miesięcy oraz co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem była
dostawa oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej
12 miesięcy wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość usług
świadczenia wparcia technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł
brutto (słownie: dwa milion złotych 00/100).
Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w
warunku powyżej, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony jeżeli do upływu
terminu składania ofert okres realizacji usługi wsparcia technicznego był nie krótszy niż
12 miesięcy a wartość zrealizowanej części zamówienia w zakresie wsparcia
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technicznego wynosiła nie mniej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100).
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN),
Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs
nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej
tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 12:
Dot.: rozdział 7 SWZ- Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 7.2.2.
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże doświadczenie w pełnym zakresie
określonym w warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia jednego Wykonawcy z
częścią wymaganego doświadczenia drugiego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu.
Biorąc pod uwagę, że Zamawiający w postępowaniu nie postawił innych, niż określony w pkt. 7.1.1.
SWZ warunku udziału w postępowaniu, który dodatkowo został określony na bardzo wysokim
poziomie (praktycznie niemożliwym do spełniania z uwagi na okoliczności opisane w pytaniu
poprzednim), wymóg, aby jeden z Wykonawców wykazał się doświadczeniem w pełnym zakresie
określonym w warunku w praktyce oznacza bezzasadność i niemożliwość złożenia oferty przez
Wykonawców chcących wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia i mogących połączyć
swój potencjał techniczny dla wykazania swojej wiedzy i doświadczenia do należytej realizacji
przedmiotowego zamówienia. Prosimy zatem o wykreślenie pkt. 7.2.2., co pozwoli rozszerzyć krąg
Wykonawców mogących złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jednocześnie pozwalając w
sposób należyty ocenić zdolność Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli natomiast Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy SWZ prosimy o wyjaśnienie czym dokładnie
podyktowane jest powyższe wymaganie. Prosimy o uzasadnienie. Zgodnie z art. 117 ust. 1
Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. Co dokładnie jest
szczególnego w przedmiocie zamówienia tego postępowania, co determinuje szczególny sposób
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunku udziału w
postępowaniu opisanego w pkt. 7.1.1?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zmienił warunek udziału w postępowaniu w odpowiedzi na pytanie nr 12.
Pytanie nr 13:
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rozdział II SWZ- OPZ, Szczegółowe warunki świadczenia usług, pkt. 6 czas naprawy oraz odpowiedzi na
pytanie 1 oraz 6 z dnia 18.07.2022r.
Zamawiający podkreśla, że wymaga „rozszerzonego wsparcia technicznego” wykraczającego poza
standardowe warunku producenta Oprogramowania. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że
Wykonawcy mogą zaoferować Zamawiającemu dodatkowe wsparcie techniczne, wykraczające poza
standardowe warunki producenta HCL, jednak, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, tylko w
niektórych, ściśle określonych obszarach, jak np. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, opracowania, i
o ile to możliwe, wdrożenia tzw. ‘obejścia’, które niwelować będzie skutki nieprawidłowego działania
oprogramowania HCL. Wykonawcy nie mogą natomiast w żaden sposób ingerować w Kod Źródłowy
oprogramowania, do czego prawo ma wyłącznie producent HCL, tym samym w żaden sposób nie mogą
zagwarantować m.in. „Czasu Naprawy”, którego wymaga Zamawiający, jeśli sam producent
Oprogramowania w swojej usłudze go nie gwarantuje. Przy obecnych zapisach OPZ złożenie oferty
przez jakiegokolwiek Wykonawcę może opierać się jedynie na wykupieniu usługi wsparcia
technicznego producenta HCL oraz założeniu bardzo wysokiego ryzyka projektowego, w szczególności
na pokrycie ewentualnych kar umownych za niedotrzymanie wymaganych terminów napraw, na które
żaden z Wykonawców nie ma wpływu. Tym samym, tak opisanego przedmiotu zamówienia, nie można
realnie oszacować i wycenić a wymagania te będą miały kluczowy wpływ na wysokość ofert (znacząco
będą je podrażać).
Zwracamy się więc ponownie z prośbą o wykreślenie wymagania zapewnienia określonego Czasu
Naprawy i zastąpienie go Czasem Reakcji:
Czas Reakcji- czas, jaki może upłynąć od momentu zgłoszenia do momentu podjęcia działań
diagnostycznych.
oraz
„6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne gwarantujące obsługę Zgłoszeń zgodnie
z poniższymi parametrami:
6.1. Czas Reakcji Awarii Krytycznej wynosi 2 godziny;
6.2. Czas Reakcji Awarii Standardowej wynosi 2 godziny robocze*
* w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00- 17.00, z wyłączenie sobót, świąt i dniu
ustawowo wolnych od pracy.
oraz o zmianę definicji Awarii na zgodną z warunkami świadczenia usługi wsparcia przez producenta,
wskazując, że ani Umowa, w tym OPZ ani cel Umowy (jak to jest wskazane w obecnej definicji) nie
opisuje sposobu prawidłowego działania oprogramowania, tym samym nie może być punktem
odniesienia dla definicji Awarii, tj.:
Awaria – nieprawidłowe działanie Oprogramowania, czyli powtarzalny stan, w którym nie jest możliwe
korzystanie z Oprogramowania w sposób zgodny z jego dokumentacją. Awaria dzieli się na Awarię
Krytyczną lub Awarię Standardową,

Jeżeli Zamawiający wymaga rozszerzonego wsparcia technicznego dla oprogramowania HCL
wykraczającego poza standardy producenta oprogramowania HCL prosimy o wypunktowanie
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wymagań w tym zakresie i ich opisanie tak, by Wykonawca wiedział jakiego rozszerzonego wsparcia
oczekuje Zamawiający i mógł je wycenić, uwzględniając obszary, w których możliwe jest świadczenie
takiej usługi z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, np.:
„Zamawiający w ramach rozszerzonego wsparcia technicznego wymaga od Wykonawcy podania i
wdrożenia metody obejścia problemu w celu eliminacji negatywnych skutków wynikających z
nieprawidłowego działania oprogramowania HCL w środowisku Zamawiającego:
- w przypadku Awarii Krytycznej nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
- w przypadku Awarii Standardowej nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu zgłoszenia awarii.”
ODPOWIEDŹ:
1. Zamawiający w zakresie rozszerzonego wsparcia technicznego wymaga dostarczenia wsparcia
na poziomie producenta „Extended Support”.
2. Zamawiający informuje, że postanowienia w rozdziale II SWZ w zakresie definicji pojęcia „Czasu
Naprawy” pozostają bez zmian, dodatkowo w słowniczku Zamawiający rozszerza katalog
definicji i po pkt 8 dodaje pkt 9 w brzmieniu:
„9. Obejście – Działanie Wykonawcy polegające na przeprowadzeniu diagnozy Awarii oraz
usunięciu jej w sposób tymczasowy. Obejście nie stanowi usunięcia Awarii i nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku jej usunięcia”.
3. W części OPZ: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Zamawiający po pkt 6 dodaje
pkt 6a-6c, w brzmieniu:
„6a. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii Krytycznej w Czasie Naprawy wskazanym
w pkt 6.1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie Obejścia jako rozwiązania tymczasowego
zmieniającego klasyfikację Awarii Krytycznej na Awarię Standardową.
6b. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii Standardowej w Czasie Naprawy
wskazanym w pkt 6.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie Obejścia jako rozwiązania
tymczasowego na czas nie dłuższy niż 24 godziny.
6c. W przypadku wystąpienia Awarii i zastosowania w terminie przewidzianym dla usunięcia
Awarii Obejścia, zastosowanie Obejścia wstrzymuje naliczenie Wykonawcy kar umownych
z tytułu niedochowania terminu usunięcia Awarii, jednak nie dłużej niż na czas wskazany
w pkt 6b liczony od momentu dostarczenia Obejścia.”
4. Zamawiający informuje, że postanowienia w rozdziale II SWZ w zakresie definicji pojęcia
„Awarii” zawartej w słowniczku pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w Rozdziale I SWZ, tj.
1. w pkt. 15.1., który otrzymuje brzmienie:
15.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

22.08.2022 r.

do godz.

11:00

2. w pkt. 15.2., który otrzymuje brzmienie:
15.2. Otwarcie ofert nastąpi:

6

W dniu

22.08.2022 r.

13:00

o godz.

3. w pkt. 17.1., który otrzymuje brzmienie:
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 19.11.2022 r.

Katarzyna Blachowicz
Zastępca Dyrektora Centralnego
Ośrodka Informatyki
/-/
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