Warszawa dnia 27.05.2020 r.
Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.12.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ NR 1
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę urządzeń
szyny danych ESB oraz serwerów systemu kolejkującego wraz z niezbędnymi licencjami oraz
wsparciem technicznym na okres 36 miesięcy, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej
treść pytań Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami do treści SIWZ:
PYTANIE NR 1:
Prosimy o podanie kryteriów równoważności dla zamawianego rozwiązania na poziomie, który
umożliwiłby przedstawienie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej infrastruktury Zamawiającego z zachowaniem
dotychczasowych technologii DataPower i IBM MQ, opisanej w pkt 4. Rozdziału II SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia. Zachowanie dotychczasowych technologii dla szyny danych (DataPower) oraz
systemu przesyłania komunikatów (IBM MQ) umożliwi podłączenie nowych urządzeń i usunięcie
starych urządzeń bez niedostępności systemów obsługiwanych przez szynę i system przesyłania
komunikatów. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany sposobu funkcjonowania aktualnie
wykorzystywanej infrastruktury, z którą połączone są setki zarządzanych przez Zamawiającego usług,
których przystosowanie do innej technologii, obejmowałoby czas wielokrotnie przewyższający
czasochłonność wymiany aktualnie wykorzystywanej szyny danych i systemu kolejkującego.
Zamawiający dopuszcza zatem rozwiązania równoważne w warstwie sprzętowej, ale nie w warstwie
oprogramowania z którym współpracują usługi zarządzane przez Zamawiającego.
PYTANIE NR 2:
Prosimy o podanie danych wolumetrycznych umożliwiających zwymiarowanie rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dla urządzenia o funkcjonalności ESB wymagana przepustowość wynosi minimum
18 000 transakcji na sekundę, natomiast dla systemu przesyłania komunikatów wymagana wydajność wynosi
minimum 25 000 komunikatów (wejście/wyjście) o średniej wielkości 10kB na sekundę.

PYTANIE NR 3:
Prosimy o modyfikację wymagania [Punkt 6 Wymagania szczegółowe z zakresie Urządzeń, tabela 1.1.
punkt 7] do postaci:
System kolejkowy musi umożliwiać komunikację systemów zewnętrznych za pomocą następujących
protokołów: MQTT, AMQP, JMS.
Usunięcie zamkniętych protokołów i dodanie otwartego (JMS) umożliwi otwartą konkurencję.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wymaganie jest zasadne ze względu na konieczność
zachowania pełnej kompatybilności z infrastrukturą Zamawiającego.

PYTANIE NR 4:
Które wersje protokołów SSL/TLS powinien obsługiwać system kolejkowy?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w pkt 6 ppkt 1.1. wiersz 13 Rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia, nadając mu następującą treść:

„System kolejkowy musi posiadać pełne i wbudowane wsparcie protokołu SSL/TLS (TLS wersja 1.0 i TLS
wersja 1.2).” .
PYTANIE NR 5:
Prosimy o modyfikację wymagania [Wymagania administracyjne, pkt 22]. Jest to opis realizacji
konkretnego rozwiązania. Sterowanie pracą systemu kolejkowego, odczyt i monitoring parametrów
systemu NIE MUSI odbywać się poprzez kolejki administracyjne.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wymaganie jest zasadne ze względu na konieczność
zachowania pełnej kompatybilności z infrastrukturą Zamawiającego.

PYTANIE NR 6:
Jakie są przewidziane ramy kompatybilności wersji systemu kolejkowego tzn. ile czasu/wersji wstecz?
Pytanie dotyczy wymagania [Wymagania administracyjne, pkt. 24].
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że system kolejkowy musi posiadać kompatybilność między różnymi wersjami
oprogramowania w ramach dostarczonego systemu kolejkującego, tj. dwie wersje wstecz.
PYTANIE NR 7:
Prosimy o modyfikację wymagania [Wymagania sprzętowe, pkt. 35]. Wyspecyfikowanie parametrów
wolumetrycznych rozwiązania np. wymaganie na przepustowość dla zadanej kompozycji
komunikatów, umożliwiłoby dostawców innym niż IBM zaproponowanie konkurencyjnego
rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wymaganie jest zasadne ze względu na konieczność
zachowania pełnej kompatybilności z infrastrukturą Zamawiającego.

PYTANIE NR 8:
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie wykonawcy:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wzorze Umowy określono Awarię jako „stan nieprawidłowego
działania Sprzętu lub Oprogramowania, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości,
w szczególności sytuację w której nie jest możliwe używanie Sprzętu lub Oprogramowania w sposób
zgodny z jego przeznaczeniem oraz działanie Sprzętu lub Oprogramowania w sposób niezgodny
z dokumentacją Producenta;”, a w ramach usunięcia Awarii wskazano następujące działania:
 naprawę,
 dostawę i zamontowanie części zamiennych,
 zdemontowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dotkniętych Awarią
Sprzętu lub ich elementów,
 dostarczenie poprawek, aktualizacji,
 reinstalację, konfiguracje;
Pragniemy zwrócić uwagę, że zainstalowane na zamawianych urządzeniach Oprogramowanie jest
produktem/oprogramowaniem standardowym, którego poprawki może wykonać jedynie Producent.
Producenci oprogramowania standardowego oferują wsparcie techniczne dla swoich produktów,
które umożliwia dostęp do nowych wersji i wydawanych poprawek i aktualizacji. Nie ma możliwości
zaoferowania wsparcia, w ramach którego w ciągu 12 godzin zostanie przygotowana i zainstalowana
dedykowana poprawka.
Prosimy o modyfikację zapisów w sposób, który oddzieli wsparcie na oprogramowanie standardowe
od usuwania awarii sprzętu oraz problemów z konfiguracją:

1. Modyfikacja definicji:

Awaria - stan, w którym nie jest możliwe korzystanie ze Sprzętu, w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem.
Błąd Oprogramowania - nieprawidłowe, niezgodne z Dokumentacją działanie oprogramowania.
2. Modyfikacja zapisów OPZ w ustępie 7 pkt. 6:
będzie zobowiązany zapewnić usunięcie Awarii przez wykonanie wszelkich niezbędnych czynności
zmierzających do usunięcia Awarii w sposób adekwatny do danej Awarii, w tym w szczególności lecz
nie wyłącznie przez:
 naprawę,
 dostawę i zamontowanie części zamiennych,
 zdemontowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dotkniętych Awarią
Sprzętu lub ich elementów,
 reinstalację, konfiguracje;”
3. Dodanie dodatkowego punktu w ustępie 7 OPZ o treści:
Oprogramowanie standardowe będzie objęte 36-miesięcznym wsparciem Producenta, polegającym
na:
 możliwości zgłaszania Błędów w Oprogramowaniu,
 dostępie do nowych wersji Oprogramowania, aktualizacji i poprawek,
 zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji w zakresie posiadanego
Oprogramowania, biuletynów technicznych oraz bazy danych zgłoszonych problemów
technicznych,
 otrzymywania ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa w formie wiadomości poczty
elektronicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że chce zakupić sprzęt objęty gwarancją oraz wsparciem
dla licencji na Oprogramowanie, pochodzące od producenta dostarczanego rozwiązania (postanowienie § 4 ust.
1 w Rozdziale III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie

na rzecz Zamawiającego usług wsparcia technicznego Producenta dla Oprogramowania”;
postanowienie § 5 ust. 1 w Rozdziale III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy „Wykonawca zobowiązuje
się zapewnić objęcie dostarczonego Sprzętu gwarancją Producenta, zapewniającą Zamawiającemu
możliwość korzystania z usług opisanych w OPZ”). Zamawiający traktuje cały przedmiot dostawy jak
jedno funkcjonalne rozwiązani obejmujące warstwę sprzętową oraz Oprogramowania (ang. Appliance)
i w razie wystąpienia awarii w jakimkolwiek wymiarze dostarczonego rozwiązania, oczekuje jej
usunięcia lub dostarczenia urządzenia zastępczego albo zaakceptowanego obejścia – niezależnie od
terminu dostarczenia ewentualnej aktualizacji Oprogramowania przez Producenta tego
oprogramowania.
Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w definicji Awarii, zawartej w Rozdziale II SIWZ– Opis
Przedmiotu Zamówienia oraz Rozdziale III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, nadając jej następującą treść:
„Awaria - Stan, w którym nie jest możliwe korzystanie ze Sprzętu, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem lub
nieprawidłowe działanie Oprogramowania – z wyłączeniem sytuacji, w których przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania Sprzętu wymaga wydania aktualizacji Oprogramowania przez Producenta Oprogramowania.”.

PYTANIE NR 9:
Wyciąg z „Międzynarodowej Umowy Licencyjnej na Program” firmy IBM.
...
3. Udzielenie licencji
Program ten jest własnością IBM lub dostawcy IBM. Program ten jest chroniony prawem autorskim i
stanowi przedmiot umowy licencyjnej, a nie umowy sprzedaży.

IBM udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na 1) używanie Programu do poziomu Autoryzowanego
Używania określonego w dokumencie PoE, 2) wykonywanie i instalowanie kopii w celu świadczenia
wsparcia do takiego Autoryzowanego Używania oraz 3) wykonywanie kopii zapasowych, pod
warunkiem że
a) Licencjobiorca nabył Program legalnie i przestrzega warunków niniejszej Umowy;
b) taka kopia zapasowa nie będzie używana dopóki Program, z którego została zrobiona, będzie
działać;
c) Licencjobiorca powieli wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich oraz wszelkie informacje o
prawach własności na każdej pełnej lub częściowej kopii Programu;
d) Licencjobiorca zapewni, że jakakolwiek osoba korzystająca z Programu (lokalnie lub zdalnie) 1)
dokonuje tego jedynie w imieniu Licencjobiorcy oraz 2) przestrzega warunków niniejszej
Umowy;
e) Licencjobiorca nie będzie 1) używać, kopiować, modyfikować ani dystrybuować Programu z
wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie; 2) deasemblować,
dekompilować Programu i dokonywać jego translacji w inny sposób ani odtwarzać kodu
źródłowego, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa, bez możliwości wyłączenia go w drodze umowy; 3) używać jakichkolwiek komponentów
Programu, jego plików, modułów, treści audiowizualnych ani związanych z nim materiałów
licencjonowanych niezależnie od Programu; 4) udzielać dalszych licencji na Program,
wypożyczać go ani wydzierżawiać; oraz
f) jeśli Licencjobiorca nabywa niniejszy Program jako Program Dodatkowy, to będzie go używać
jedynie do obsługi Programu Głównego, zgodnie z ograniczeniami określonymi w licencji na
Program Główny lub, jeśli Licencjobiorca nabywa Program jako Program Główny, to będzie
używać wszystkich Programów Dodatkowych jedynie w celu obsługi tego Programu, zgodnie z
ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie. Na potrzeby punktu ″f″ przyjmuje się, że
″Program Dodatkowy″ oznacza Program stanowiący część innego Programu IBM (″Program
Główny″), określany jako Program Dodatkowy w Informacjach Licencyjnych dla Programu
Głównego. (W celu nabycia oddzielnej licencji na używanie Programu Dodatkowego bez
ograniczeń, Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem, od którego nabył Program
Dodatkowy).
Niniejsza licencja ma zastosowanie do każdej kopii Programu wykonanej przez Licencjobiorcę.
...
Pytanie 1.
Zgodnie z ogólnymi warunkami licencjonowania oprogramowania firmy IBM, wskazanymi w wyciągu
powyżej Licencjobiorca nie może dystrybuować produktów softwareowych firmy IBM.
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu OPZ zawartego w ustęp 5 pkt 6.
Obecna treść zapisu: „Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do
dalszej odsprzedaży. Wszelkie dokumenty rejestracyjne, subskrypcyjne itp. muszą być wystawione na
docelowego użytkownika jakim będzie Minister Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.”
Treść zapisu po zmianie: „Docelowym użytkownikiem przedmiotu zamówienia będzie Minister
Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Wszelkie dokumenty rejestracyjne, subskrypcyjne itp.
muszą być wystawione na docelowego użytkownika.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia postanowienia ust. 5 pkt 6 Rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,
nadając mu następującą treść:
„Docelowym użytkownikiem przedmiotu zamówienia będzie Minister Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00060 Warszawa. Wszelkie dokumenty rejestracyjne, subskrypcyjne itp. muszą być wystawione na
docelowego użytkownika.”.

Pytanie 2.
Zgodnie z ogólnymi warunkami licencjonowania oprogramowania firmy IBM, wskazanymi w wyciągu
powyżej Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji (udzielać dalszych licencji) na produkty software
firmy IBM.
W związku z powyższym prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu § 7, pkt. 4, o treści: „W ramach
udzielonej licencji, MC otrzymuje prawo do udzielania sublicencji na Oprogramowanie jego
aktualizacje/poprawki, na rzecz podmiotów trzecich, w tym na rzecz podmiotów upoważnionych do
utrzymywania Sprzętu lub korzystających ze Sprzętu. Żadne postanowienia Umowy nie mogę być
intepretowane jako ograniczenie MC do udostępnienia Oprogramowania do korzystania podmiotom
trzecim wskazanym w zdaniu poprzednim.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia postanowienia § 7 ust. 4 Rozdziału III SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy,
nadając mu następującą treść:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu licencje, uprawniające do korzystania
z Oprogramowania i jego aktualizacji oraz poprawek, zarówno przez MC jak i podmioty upoważnione
przez MC do utrzymywania Sprzętu lub korzystające ze Sprzętu. Żadne postanowienia Umowy nie mogę
być intepretowane jako ograniczenie MC do udostępnienia Oprogramowania do korzystania
podmiotom trzecim wskazanym w zdaniu poprzednim”.
PYTANIE NR 10:
W § 2 ust. 4 „Zamawiający wskaże Wykonawcy adresy Lokalizacji w dniu zawarcia Umowy” - czy
Zamawiający może określić miejscowości, do których ma nastąpić dostawa?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że lokalizacje A i B o których mowa w OPZ znajdują się w granicach
administracyjnych m.st. Warszawy, na co wskazuje definicja zawarta w pkt. 3 Rozdziału II SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia.
PYTANIE NR 11:
§ 4 ust. 1 pkt. 4 - wdrożenie zaakceptowanego przez Zamawiającego Obejścia - prosimy
o sprecyzowanie, czy w przypadku zwrócenia się do Zamawiającego o zaakceptowanie Obejścia czas
naprawy nie biegnie w okresie czasu, w którym Zamawiający analizował możliwość zastosowania
obejścia.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą przy usuwaniu przez niego awarii
dlatego ocena stopnia w jakim obejście jest akceptowalne, a także przedstawienia ewentualnych
postulatów czy uwag do zaproponowanego obejścia.
Zamawiający zmienia postanowienia § 4 ust. 1 pkt. 4 Rozdziału III SIWZ – Istotne Postanowienia
Umowy, następując mu treści:
„zapewnienia Czasu Obsługi, zapewniającego usunięcie Awarii lub wdrożenie zaapceptowanego przez
Zamawiającego Obejścia w ciągu _____ godzin2 od dokonania Zgłoszenia. Czas od przedstawienia
Zamawiającemu opisu proponowanego Obejścia, a zaakceptowaniem takiego obejścia przez
Zamawiającego nie jest wliczany do terminu 24 godzin, o którym mowa w zdaniu poprzednim”.
PYTANIE NR 12:
§ 4 ust. 1 pkt. 5 – Wykonawcą ma na wdrożenie zaakceptowanego obejścia 24h. Prosimy o wyłączenie
z tego czasu okresu niezbędnego Zamawiającemu na podjęcie decyzji w sprawie obejścia.
Alternatywnie prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający powinien taką decyzję podjąć
i o wstrzymanie czasu na realizację wdrożenia w razie przekroczenia tego terminu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany postanowienia którego dotyczy pytanie, dokonując zmiany
postanowienia w § 4 ust. 1 pkt 4 Rozdziału III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, o której mowa w
odpowiedzi na pytanie nr 11 powyżej.

PYTANIE NR 13:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 - czy zamawiający dopuszcza do zdalnego aktualizowania oprogramowania?
Ewentualnie samodzielnego pobierania i instalowania poprawek przez personel Zamawiającego.?
Odpowiedź:
Tak, pytanie dotyczy postanowienia istotnych warunków umowy, zgodnie z którym Wykonawca ma
zapewnić Zamawiającemu, między innymi możliwość korzystania z aktualizacji, w szczególności
poprzez korzystanie przez Zamawiającego z serwisu producenta dostarczonego rozwiązania,
zapewniającego dostęp do aktualizacji. W ramach tego rozwiązania Zamawiający przewiduje
samodzielne pobieranie i instalację aktualizacji. Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 11 Rozdziału III
SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, Zamawiający wymaga również poinformowania go
o konieczności zabezpieczenia danych przed instalacją aktualizacji, która może wpływać na ich
integralność.
PYTANIE NR 14:
§ 7 ust. 4 - czy w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest dostawa firmware - oprogramowania, które
nie może funkcjonować samodzielnie (bez sprzętu, dla jakiego zostało przez producenta
przeznaczone), nie należałoby dostosować warunków licencji do przedmiotu umowy oraz zrezygnować
np. z postanowień § 7 ust. 4, który sugeruje, że osobom trzecim miałaby zostać udzielona sublicencja
upoważniająca np. do publicznego udostępniania oprogramowania etc. albo też ograniczyć zakres
licencji / sublicencji do wykorzystywania oprogramowania wraz ze sprzętem dla jakiego zostało
przeznaczone?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia postanowienia § 7 ust. 4 Rozdziału III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,
nadając mu następującą treść:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu licencje, uprawniające do korzystania
z Oprogramowania i jego aktualizacji oraz poprawek, zarówno przez MC jak i podmioty upoważnione
przez MC do utrzymywania Sprzętu lub korzystające ze Sprzętu. Żadne postanowienia Umowy nie mogę
być intepretowane jako ograniczenie MC do udostępnienia Oprogramowania do korzystania
podmiotom trzecim wskazanym w zdaniu poprzednim.”.
PYTANIE NR 15:
§ 7 ust. 5 - Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich
kierowane do producenta i użytkowników oprogramowania. Prosimy, by Zamawiający ograniczył
zakres odpowiedzialności przewidzianej w tym postanowieniu do roszczeń wynikających z naruszeń
dokonanych przez Wykonawcę lub wynikających z niedołożenia przez Wykonawcę należytej
staranności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający oczekuje dostarczenia
Oprogramowania wolnego od wad prawnych, a wskazane w pytaniu postanowienie istotnych
warunków umowy ma charakter informujący oraz zapewniający dostarczenie licencji, z których
korzystanie nie naraża Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
PYTANIE NR 16:
§ 7 ust. 9 "Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej
i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu dokumentach i innych utworach” - prosimy o
ograniczenie postanowienia do know-how Wykonawcy. Wykonawca nie może swobodnie dysponować
know-how producenta sprzętu i oprogramowania w zakresie innym niż wynikający z udzielonej
standardowej licencji.
Odpowiedź:
Przytoczone w pytaniu postanowienie Rozdziału III SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy odnosi się do
wiedzy zawartej w przekazanych zamawiającemu dokumentach i innych utworach. Zamawiający

oczekuje przekazania wiedzy technicznej organizacyjnej i innej w zakresie celowym dla należytego
wykonywania umowy oraz w taki sposób, aby wiedza ta mogła być przez Zamawiającego
wykorzystywana bez naruszenia praw własności intelektualnej należących np. do Producenta
dostarczanego rozwiązania. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
PYTANIE NR 17:
W związku z panującą obecnie epidemią koronawirusa, czy Zamawiający doda do treści umowy zapis
o treści np. jak poniżej:
1. Strony zgodnie oświadczają, że są świadome, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2
oraz wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wykonanie
zobowiązań ciążących na Stronach w ramach Umowy może być w czasie jej realizacji
utrudnione, opóźnione lub całkowicie uniemożliwione. Strony są świadome,
że w momencie negocjowania i zawierania Umowy obowiązuje szereg ograniczeń
wynikających z decyzji i aktów wprowadzonych przez odpowiednie organy w celu
zwalczania epidemii SARS-CoV-2, a jednocześnie nie mogą przewidzieć w jakim zakresie
owe ograniczenia będą obowiązywać w czasie realizacji Umowy lub jakie inne ograniczenia
będą obowiązywały w czasie realizacji Umowy. Ograniczenia, o których mowa w zdaniach
poprzednich ani ich skutki lub skutki epidemii mające wpływ na Umowę i jej realizację nie
stanowią okoliczności zawinionej przez którąkolwiek ze Stron, ani stanowiącej podstawę
odpowiedzialności Stron. Wobec powyższego Strony zgodnie postanawiają, że:
1) żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub
niewykonanie zobowiązań ani opóźnienie w realizacji Umowy wynikające z epidemii
SARS-CoV-2 i jej skutków;
2) Strony Umowy niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności
związanych z epidemią SARS-CoV-2 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się na okoliczności wskazane
w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić, że okoliczności te miały
decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten
wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub
dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć
w realizacji Umowy:
i) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w związku z przeciwdziałaniem chorobie
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej: COVID-19,
ii) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu
w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało
zagrożone przez COVID-19,
iii) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których
uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Stronę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3)

4)

5)

6)

7)

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.);
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w pkt a - d w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Strona, która otrzymała informację, o której mowa w pkt 2 może żądać przedstawienia
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy.
Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt 2 i 3, w terminie 14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje
stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności związanych
z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli Strona
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
Strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania
Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych
z epidemią SARS-CoV-2 lub ich bezpośrednich następstw, czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania Umowy.
Strony zapewniają, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których
mowa powyżej, podejmą wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo
i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić
starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych
okoliczności.
Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby
wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i informuje, że zamierza w zakresie objętym
pytaniem stosować przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepis art. 15r
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
PYTANIE NR 18:
dotyczy: SIWZ
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który:
9.1.2 spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Ze względu na bardzo niewielką ilość dotychczas zrealizowanych na rynku IT wdrożeń, które można
byłoby uznać za referencyjne wobec postawionego w pkt. 9.1.2. SIWZ warunku, zwracamy się z prośbą
o odpowiedź:
Czy Zamawiający rozważy dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę,
który - spełniając pozostałe wymagania SIWZ – wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej:
• jedną dostawę urządzeń szyny danych ESB, o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto;
lub
• jedną dostawę serwerów systemu kolejkującego o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto;

Odpowiedź:
Zmawiający dokonuje zmiany w ust. 9 pkt 9.1.1 Rozdziału I SIWZ, nadając mu następującą treść:

„9.1.2. spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
• dwie dostawy urządzeń szyny danych ESB, o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto (dwa
miliony pięćset tysięcy złotych) każda
lub
• dwie dostawy serwerów systemu kolejkującego o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto
(dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda
lub
• jedną dostawę urządzeń szyny danych ESB i jedną dostawę serwerów systemu kolejkującego o
wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.”
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w ust. 11 pkt 11.2.1 ppkt 1) Rozdziału I SIWZ, nadając

mu następującą treść:
„1) wykazu wykonanych dostaw, określonych w ust. 9 pkt. 9.1.2. niniejszego rozdziału SIWZ,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie – sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza Oferty,”.
Ponadto Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do Formularza Oferty w Rozdziale IV SIWZ –
Formularz Oferty wraz z załącznikami. Treść załącznika po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego
pisma.
PYTANIE NR 19:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań opisanych w punkcie 9.1.2. SIWZ opisujących warunki
udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez obniżenie
wartości dostaw urządzeń szyny danych ESB lub serwerów systemu kolejkującego do kwoty 2,5 mln
PLN BRUTTO? W obecnym brzmieniu wymagania znacznie ograniczają konkurencyjność postępowania.
Zgodnie z naszą wiedzą dostaw opisanych w OPZ urządzeń szyny ESB oraz serwerów systemu
kolejkującego, na kwotę wymaganą w SIWZ, było w ostatnich trzech latach zaledwie kilka. Dzięki
zmniejszeniu kwoty referencji, zwiększy się liczba podmiotów mogących przystąpić do postępowania,
a jednocześnie zwiększy się jego konkurencyjność.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 18.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany następujących
postanowień Rozdziału III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, nadając im następującą treść:
- § 4 ust. 3 pkt 2) „oświadczenia producenta oprogramowania (np. w formie certyfikatów)
potwierdzające nabycie przez MC Licencji Oprogramowania, w formie pisemnej do siedziby
Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl. Oświadczenie
producenta oprogramowania musi zawierać co najmniej numer umowy z producentem, numer klienta,
nazwę produktów, numery produktów, liczbę produktów oraz daty obowiązywania wsparcia
technicznego.„;
- § 7 ust. 6 „W przypadku, w którym Wykonawca w ramach realizacji zobowiązań wynikających
z Umowy dostarczy lub stworzy utwory inne niż nabywane na podstawie Umowy (np. inne niż
Aktualizacje) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania Zamawiającemu. Z chwilą przekazania
Zamawiającemu utworów wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca przenosi w ramach
wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego i MC autorskie prawa majątkowe
do takich utworów na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworów dowolną techniką,
w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD,
Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
2) obrót utworami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem utworów, a także
rozpowszechnianie utworów w inny sposób, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3) korzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób.”;
- § 7 ust. 7 „Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający lub MC ma prawo do
dowolnej modyfikacji utworów, o których mowa w powyższym ust. 6. Wykonawca z chwilą przekazania
takich utworów przenosi na Zamawiającego i MC również:
1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań
utworów (lub ich poszczególnych części), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie
z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej,
2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub ich
poszczególne części) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników
Zamawiającemu.”;
- §7 ust. 9 „Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zezwala Zamawiającemu i MC na
korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu
dokumentach i innych utworach. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez
Zamawiającego teraz i w przyszłości, w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim
z nim współpracującym.”;
- § 8 ust. 4 „Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego i MC
z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem Umowy praw autorskich, licencji, praw
własności przemysłowej i intelektualnej nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr
osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności
praw autorskich, praw pokrewnych, praw rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na
znaki towarowe.”.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert
do dnia 16/06/2020 r. do godz. 11:00.
Odpowiednio zmianie ulegają zapisy w rozdziale I SIWZ:
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
18.1
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
16/06/2020 r.
do godz.
11:00
18.3

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg.
w dniu
16/06/2020 r.
o godz.

na

stronie

internetowej:
13:00

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny

Załącznik do pisma
Załącznik nr 5 do Formularza Oferty
COI-ZAK.262.12.2020

– wzór Wykazu wykonanych dostaw1

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
W odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z prowadzonym
postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń szyny danych ESB oraz
serwerów systemu kolejkującego wraz z niezbędnymi licencjami oraz wsparciem technicznym na
okres 36 miesięcy, nr referencyjny sprawy: COI-ZAK.262.12.2020, działając w imieniu i na rzecz:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, że wykonaliśmy następujące dostawy:
Lp.

Data realizacji
(od - do)

1

2

Przedmiot realizacji
Odbiorca dostawy (wyszczególnić rodzaj dostawy
(nazwa i adres)
zgodnie z warunkiem udziału w
postępowaniu)
3

Wartość brutto
(w zł)

4

5

1.
od …………………
do ………………..
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu)

2.

od …………………
do ………………..
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu)

……………….zł brutto
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu –
minimum 2 500 000 zł
brutto)

……………….zł brutto
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu –
minimum 2 500 000 zł
brutto)

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że wymienione w Wykazie Wykonanych Dostaw dostawy
zostały wykonane należycie.

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tym protokół zakończono i podpisano:
1

dokument wypełnia tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

