Warszawa, dnia 06.07.2021r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA SWZ NR 5 I ZMIANY SWZ NR 4
Dotyczy: „Zakup i wdrożenie platformy sprzętowej wraz z systemem do monitorowania IT, zakup
urządzeń i łącz sieciowych oraz dostawa systemu DNS (V części)”– COI-ZAK.262.7.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ:
Pytanie 29
Dot. 7.2 oraz 9 poz 13 OPZ część V
W punkcie 7.2 Zamawiający wymaga: „Środowisko produkcyjne musi zapewnić niezawodność
działania i wysoką dostępność Środowisko Musi być redundantne i pracować w dwóch lokalizacjach na
terenie miasta st. Warszawy”. Jednocześnie poz. 13 tabeli w punkcie 9 brzmi: „Monitoring zapewni
obsługę retencji danych, w zaplanowanym czasie, za dany okres, do zewnętrznej przestrzeni bazy
archiwalnej, którą zapewni Dostawca (…)”.
Czy należy rozumieć, że „zewnętrzna przestrzeń bazy archiwalnej” nie stanowi środowiska
produkcyjnego i jako taka jest wyłączona z wymogu redundancji i pracy w dwóch lokalizacjach?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia że „zewnętrzna przestrzeń bazy archiwalnej” nie stanowi środowiska
produkcyjnego i nie musi podlegać redundancji.

Pytanie 30

W związku z opublikowaniem w dniu 21.06.2021r odpowiedzi i wyjaśnień w postępowaniu
zakupowym oznaczonym sygnaturą COI-ZAK.262.7.2021 zwracam się z prośbą o przełożenie
terminu składania ofert o min. 7 dni roboczych. Przełożenie terminu pozwoli na przygotowanie
konkurencyjnych i technicznie poprawnych ofert. W szczególności ważne jest odpowiednie
dobranie licencji jak i również sprzętu pod kątem wydajności i pojemności. Takie prace
wymagają konsultacji technicznych pomiędzy producentem a wykonawcą co w okresie
pandemii trwa dłużej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 15.07.2021 r.

ODPOWIEDŹ:
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Pytanie 31
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 05.06.2021r.
Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia oraz poziom skomplikowania, przygotowanie
rzetelnej i spełniającej Państwa wymagania oferty wymaga poświęcenia większej ilości czasu.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 15.07.2021 r.

Pytanie 32
Dot. Pytanie i Odpowiedź 28, Wyjaśnienia SWZ nr 4
Czy odpowiedź udzielona na Pytanie nr 28 oznacza, że Zamawiający nie akceptuje oprogramowania
open source do którego nie zaoferowano lub nie jest dostępna płatana subskrypcja oraz wsparcie
techniczne (np. CentOS)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 8.11. OPZ nie akceptuje żadnego oprogramowania bez
wsparcia technicznego.

Ponadto Zamawiający zmienia treść
I. Rozdziału I SWZ:
1. w zakresie pkt 18 ppkt 18.4 nadając mu nowe brzmienie:
Zamawiający zastrzega, że łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych. Wykonawca jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji składających się na cenę całego
przedmiotu zamówienia. W przypadku pozostawienia niewypełnionej pozycji składającej się na cenę
całego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że dana pozycja wynosi 0,00 zł.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie Tabeli cenowych stanowiących wykaz
zaoferowanych licencji/subskrypcji lub urządzeń, w których Wykonawca musi podać nazwę
licencji/subskrypcji lub urządzeń, należy dostosować liczbę pozycji do liczby zaoferowanych
licencji/subskrypcji lub urządzeń.

2. w zakresie pkt. 27 Rozdziału I SWZ Tabeli RODO nr 1 nadając jej nowe brzmienie:
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych Centralny Ośrodek
Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl.
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Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl; odo@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Cele przetwarzania
danych oraz podstawa
prawna przetwarzania

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup i wdrożenie platformy sprzętowej wraz z systemem do
monitorowania IT, zakup urządzeń i łącz sieciowych oraz dostawa
systemu DNS (V części)– COI.ZAK.262.7.2021, w tym weryfikacji spełniania
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert. Podstawą
prawną przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki wynikające z
Prawa zamówień publicznych, w tym weryfikacja spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, spełnienia
kryteriów oceny ofert.
- bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości
obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
Ponadto, jeżeli zawrzemy z Tobą umowę, będziemy przetwarzać Twoje
dane osobowe, aby:
 Zawrzeć z Tobą umowę i realizować jej warunki, w tym kontaktować się
z Tobą w bieżących sprawach biznesowych. Podstawą prawną
przetwarzania jest zawierania umowa.
 Wypełniać obowiązki związane z rachunkowością i płaceniem
podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych,
przechowywanie dowodów księgowych, dokumentacji podatkowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne
wynikające z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)
oraz przepisów podatkowych.
 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić
ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór
dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku zawarcia umowy, będziemy przechowywać Twoje dane
osobowe przez cały czas trwania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia
realizacji umowy.
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Okres
przechowywania
danych

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust.3 oraz art. 74 Prawa zamówień
publicznych, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu
do dokumentacji postępowania;
- Ministrowi Cyfryzacji w zakresie postępowań o udzielnie zamówienia
publicznego, prowadzonych w imieniu i na rzecz Ministra Cyfryzacji;
- organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.

Obowiązek
podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek
podania danych wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych.

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację;
e. prawo do usunięcia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu 1 i 2 niniejszej
tabeli).
Prawo wniesienia sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

3. w zakresie pkt. 27 Rozdziału I SWZ Tabeli RODO nr 2
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Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych Centralny Ośrodek Informatyki z
siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl; odo@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i
wdrożenie platformy sprzętowej wraz z systemem do monitorowania IT,
zakup urządzeń i łącz sieciowych oraz dostawa systemu DNS (V części)–
COI.ZAK.262.7.2021, w tym weryfikacji spełniania warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia, kryteriów oceny ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych
są nasze prawne obowiązki wynikające z Prawa zamówień publicznych, w
tym weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia, spełnienia kryteriów oceny ofert.
- bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
– jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
Ponadto, jeżeli zawrzemy umowę z wykonawcą, który przekazał nam Twoje
dane osobowe, będziemy je przetwarzać, aby:
 Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach biznesowych, w tym
w sprawie wykonywania umowy między nami a wykonawcą (czyli Twoim
pracodawcą lub podmiotem, z którym współpracujesz). Podstawą prawną
przetwarzania danych jest:
o W przypadku postępowań związanych ze statutowymi zadaniami COI
(wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym) –
niezbędność przetwarzania do naszych zadań realizowanych
w interesie publicznym (naszych zadań statutowych),
o W przypadku postępowań prowadzonych w celach obsługowych COI nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego
kontaktu
z
naszymi
kontrahentami
(tj.
ich
pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych.
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Cele przetwarzania
danych oraz
podstawa prawna
przetwarzania

 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z umową z wykonawcą (czyli Twoim pracodawcą lub
podmiotem, z którym współpracujesz) – jeżeli powstanie spór dotyczący
umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami
lub dochodzenia roszczeń.
Okres
przechowywania
danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia
umowy, z wykonawcą, który przekazał nam Twoje dane, będziemy je
przetwarzać przez cały czas trwania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia
realizacji umowy.

Źródło danych i
kategorie danych

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Twojego
pracodawcy, podmiotu, z którym współpracujesz lub podmiotu, który zwrócił
się do Ciebie w związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu.
Wykonawca przekazał nam Twoje imię i nazwisko, służbowe dane
kontaktowe, informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego,
wykształcenia, umiejętności, uprawnień, publikacji i inne informacje
wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust. 3 oraz art. 74 Prawa zamówień
publicznych, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu do
dokumentacji postępowania;
- Ministrowi Cyfryzacji w zakresie postępowań o udzielnie zamówienia
publicznego, prowadzonych w imieniu i na rzecz Ministra Cyfryzacji;
- organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.
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Odbiorcy
danych

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację;
e. prawo do usunięcia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu 1 i 2 niniejszej
tabeli).
Prawo wniesienia sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II.

1.

Rozdziału IV SWZ część V Zakup platformy sprzętowej i Oprogramowania oraz zakup i wdrożenie
Oprogramowania do monitorowania wraz ze wsparciem technicznym, w zakresie Tabeli cenowej
nr 1 tj.:
Dokonując zmiany w poz. 1, kol. 2 nadając jej następujące brzmienie:
Dostawa Platformy tj. Urządzeń
wraz z gwarancją na okres 36
miesięcy oraz Oprogramowaniem.
W zakresie zaoferowanego
Oprogramowania rozwiązanie
zawiera w oferowanej cenie:1 (68)
1.1. licencje i/lub
1.2. subskrypcje i/lub
1.3. subskrypcje wraz ze wsparciem

1.

2.

1

___________
zł

___________
zł

__%

___________ zł

___________ zł

Dokonując zmiany w poz. 3 poprzez rozbicie jej na poz. 3 i 3a oraz nadając im następujące
brzmienie:

3.

Wsparcie techniczne Platformy w
zakresie Oprogramowania

3a

Wsparcie techniczne Platformy w
zakresie Urządzeń

36
(miesię
cy)
36
(miesię
cy)

___________
zł

___________
zł

__%

___________ zł

___________ zł

___________
zł

___________
zł

__%

___________ zł

___________ zł

(68) Niepotrzebne skreślić; - W przypadku zaoferowania rozwiązania 1.1. i/lub 1.2., które nie uwzględniają w cenie wsparcia należy wycenić
oddzielnie wsparcie w pozycji nr 3.
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II. Wyjaśnień SWZ nr 3 i zmian SWZ nr 2 z dnia 21.06.2021r. w zakresie odpowiedzi udzielonej na
Pytanie nr 19.
Pytanie nr 19
Dot. Pkt 9 poz. 21 tabeli OPZ część V Czy słusznym jest założenie że wymaganie szyfrowania
przesyłanych danych dotyczy komunikacji ze „światem zewnętrznym”, tj. z użytkownikami i
monitorowanymi urządzeniami i systemami? Należy zauważyć że możliwość szyfrowania danych zależy
również od monitorowanych urządzeń i systemów (np. wymaga konfiguracji SNMP v3 na urządzeniu).
Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 19
Zamawiający potwierdza, że wymaganie szyfrowania przesyłanych danych dotyczy komunikacji ze
„światem zewnętrznym”, tj. z użytkownikami i monitorowanymi urządzeniami i systemami dla
urządzeń, na których istnieje taka możliwość.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt. 9 poz. 21 OPZ oraz wiersz 19 Załącznika nr 6 do
Formularza Oferty w Części V postępowania – Wykaz parametrów oferowanych lub opis sposobu
spełnienia
wymagań
zawartych
w
OPZ,
nadając
im
następujące
brzmienie:
„Oprogramowanie do monitorowania musi zapewniać bezpieczeństwo komunikacji. Przesyłane dane
muszą być zabezpieczone i szyfrowane za pomocą protokołu SSL, dla urządzeń na których istnieje taka
możliwość.”
III. Wyjaśnień SWZ nr 2 i zmian SWZ nr 1 z dnia 17.06.2021r. w zakresie odpowiedzi udzielonej na
Pytanie nr 2.

Pytanie 2
Jakiej wielkości ma być system testowy? Czy 10% środowiska produkcyjnego będzie
wystarczające?
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Modyfikacja udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 2
Zamawiający zmienia treść pkt. 12.2 OPZ nadając mu następując brzmienie:
„Instalację i konfigurację Monitoringu na dedykowanej Platformie dostarczonej przez Wykonawcę
obejmujących przygotowanie środowiska produkcyjnego oraz testowego. W ramach dostarczanej
przez Wykonawcę licencji musi istnieć możliwość utworzenia środowiska testowego
(nieprodukcyjnego) przeznaczonego do celu weryfikacji nowych wersji Oprogramowania do
monitorowania, wgrania patchy, poprawek, weryfikacji funkcjonalności, prac technicznych,
konfiguracyjnych i integracyjnych. Warunki dostarczanej licencji muszą zezwalać na instalacje tego
środowiska bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Wielkość środowiska testowego musi
wynosić minimum 10% środowiska produkcyjnego.”
oraz
Zamawiający zmienia treść wiersza 15 Załącznika nr 6 do Formularza Oferty w Części V postępowania
– Wykaz parametrów oferowanych lub opis sposobu spełnienia wymagań zawartych w OPZ, nadając
mu następujące brzmienie:
„Wymaganie w zakresie Monitoringu - dostawca zapewni uruchomienie odrębnej, niezależnej instancji
testowej (nieprodukcyjnej) systemu bez dodatkowych kosztów licencji lub przy wykorzystaniu licencji ze
środowiska produkcyjnego. Wielkość środowiska testowego musi wynosić minimum 10% środowiska
produkcyjnego.”

Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin
składania ofert do dnia 15.07.2021 r. do godz. 11:00.
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Rozdziale I SWZ:
1. Pkt. 15.1. otrzymuje brzmienie:
15.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
15/07/2021 r.
do godz.

11:00

2. Pkt. 15.2. otrzymuje brzmienie:
15.2. Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu
15/07/2021 r.

13:00

o godz.

3. Pkt. 17.1. otrzymuje brzmienie:
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 11.11.2021 r.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Rozdział IV SWZ wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem
nr 6 do Formularza Oferty w Części V postępowania – Wykaz parametrów oferowanych lub opis
sposobu spełnienia wymagań zawartych w OPZ, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią
integralną część SWZ.
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