
 

 

Warszawa, dnia 27.02.2020 r. 
 
 

  Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i 2020), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane 
Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne 
Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 53/ST/PDS/POC/PN/2019, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r. 

Pytanie 48: 
W odniesieniu do opisu oceny Kryterium 2 – „Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia” Prosimy o 
wyczerpujące wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „w sposób szczegółowy”, „niewyczerpujący”, 
„wyczerpujący”? Przedstawiony sposób oceny kryterium nr 2 jest nieostry, ze znacznym stopniem dowolności, co 
w przypadku kryterium oceny ofert jest niedopuszczalne. 
„7. Każdy z merytorycznych członków Komisji, oceniający daną Koncepcje może przyznać każdemu z Elementów 
Koncepcji maksymalnie 3 pkt, zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) W przypadku, gdy element Koncepcji nie zostanie opisany lub zostanie opisany w sposób niezgodny z 

wymaganiami – przyznane zostanie 0 punktów. 
2) W przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany, ale nie wszystkie jego punkty zostaną rozwinięte w 

sposób szczegółowy – przyznany zostanie 1 punkt. 
3) W przypadku, gdy wszystkie punkty elementu koncepcji zostaną opisane zgodnie z wymaganiami, ale w 

sposób niewyczerpujący tematu/zagadnienia - przyznane zostaną 2 punkty. 
4) W przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami w sposób wyczerpujący - 

przyznane zostaną 3 punkty.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 14.1.2) ppkt 5 i 7 SIWZ. Zmodyfikowany został także Załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
Pytanie 96: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.1.5. podpunkt 1) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” zdefiniował, że infrastruktura sprzętowo-systemowo-narzędziowa musi zapewnić możliwość 
uruchomienia serwerów wirtualnych, przy czym sumarycznie serwery wirtualne powinny posiadać nie mniej niż 
236 fizycznych rdzeni CPU. W jakiej architekturze oraz z jaką minimalną częstotliwością mają być te procesory?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Jeżeli Wykonawca wykorzysta obudowy HPE Synergy posiadane przez Zamawiającego to oczekujemy serwerów 
HPE SY 480 Gen10 dwu procesorowych 20 rdzeniowych typu Intel Xeon-Gold 6230 o częstotliwości min. 2.1GHz w 
konfiguracji podanej w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
Jeśli będą to serwery poza tymi obudowami to Zamawiający wymaga aby parametry serwerów nie były gorsze niż 
opisane powyżej. Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę musi pozwolić na osiągnięcie zamierzonej 
funkcjonalności i wymagań wydajnościowych określonych w Załączniku nr 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia w 
rozdziale 4.1 pkt 1-3 oraz spełniać wymagania zawarte w OPZ i jego załącznikach. 
 
Pytanie 97: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.1.5. podpunkt 1) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” zdefiniował, że infrastruktura sprzętowo-systemowo-narzędziowa musi zapewnić możliwość 
uruchomienia serwerów wirtualnych, przy czym sumarycznie serwery wirtualne powinny posiadać nie mniej niż 3 
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100 GB „podręcznej” pamięci dyskowej netto. Czy przez znaczenie „podręczna” należy rozumieć dyski SSD czy 
HDD? Oraz czy mają one być zainstalowane bezpośrednio w serwerze czy mają to być dyski z półki dyskowej 
przydzielone tylko na potrzeby danego serwera fizycznego? Czy „podręczna” pamięć dyskowa uwzględnia 
przestrzeń dyskową potrzebną do instalacji systemu operacyjnego/wirtualizacyjnego? W przypadku jeśli ta 
„podręczna” pamięć dyskowa ma być dyskach w półkach dyskowych czy możliwe jest wykorzystanie innego 
poziomu zabezpieczenia niż RAID-1, np. RAID-6 przy zapewnieniu wymaganej pojemności netto?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery, 
które  powinny zawierać konfigurację opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia  - muszą być wyposażone w dyski SSD. Inne zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie może 
bazować zarówno na dyskach HDD jak i SSD.  
Przez pamięć „podręczną” Zamawiający rozumie wewnętrzne dyski serwera, a nie przestrzeń w półkach czy 
macierzach dyskowych. 
 
Pytanie 98: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.1.5. podpunkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” zdefiniował, że przestrzeń dyskowa powinna posiadać pojemność nie mniejszą niż 61,2 TB brutto. Czy 
wymagana przestrzeń może być uzyskana poprzez odpowiednie doposażenie półek dyskowych SAS o dyski SSD 6,4 
TB w ramach infrastruktury HPE Synergy 12000 Frame, o której mowa w punkcie 4.3. Załącznika nr 7 do OPZ czy w 
ramach posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej HPE StorServ 8000, o której mowa w punkcie 4.2.8 
podpunkt 5)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery, 
które  powinny zawierać konfigurację opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia  z możliwością doposażenia posiadanych półek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
wykorzystania przez Wykonawcę macierzy dyskowej HPE 3PAR StorServ 8000. 
 
Pytanie 100:  
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.1.5. podpunkt 3) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” zdefiniował, że macierz na potrzeby backupu powinna posiadać pojemności nie mniejsze niż 61,2 TB 
brutto, co przy RAID-1 daje 34,6 TB pamięci dyskowej netto.  
a. Czy Zamawiający ma na myśli dedykowaną macierz dyskową przeznaczoną do przechowywania kopii 

zapasowych czy też dopuszcza rozbudowanie posiadanego przez Zamawiającego urządzenia HPE StoreOnce 
5250, o którym mowa w punkcie 4.2.8 podpunkt 4), o dodatkowe zasoby dyskowe?  

b. Jeśli Zamawiający wymaga nowej, dedykowanej macierzy dyskowej to czy dopuszcza rozwiązanie polegające 
na rozbudowie obecnie posiadanej przez Zamawiającego macierzy HPE StoreServ 8000, , o której mowa w 
punkcie 4.2.8 podpunkt 5), o dodatkowe zasoby dyskowe?  

c. Jeśli wymagane jest dostarczenie nowej dedykowanej macierzy dyskowej, prosimy o podanie minimalnych 
wymagań funkcjonalnych, jakościowych i wydajnościowych m.in. rozmiar pamięci cache, ilość kontrolerów, 
możliwości rozbudowy, sposób udostępniania zasobów [dostęp blokowy i plikowy, protokoły komunikacyjne], 
wydajność, poziom redundancji, niezawodność, funkcjonalności typu: kopie migawkowe, replikacja 
synchroniczna danych, QoS, mechanizmy redukcji objętości danych, zarządzanie itp.  

d. Czy możliwe jest wykorzystanie innego poziomu zabezpieczenia niż RAID-1, np. RAID-6 przy zapewnieniu 
wymaganej pojemności netto?  

e. Czy dostarczone w ramach tego postępowania serwery mają być wyposażone w dedykowane karty do 
komunikacji z tą macierzą dyskową? Jaki standard komunikacji jest wymagany: FC 16Gb , FC 32Gb czy też inny?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
a. Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery, 

które  powinny zawierać konfigurację opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia z możliwością wykonywania kopii zapasowych na posiadane urządzenie HPE Store Once. 
Jeśli Wykonawca nie zamierza skorzystać z udostępnionej infrastruktury HPE Synergy Zamawiającego to musi 
dostarczyć dedykowaną macierz do backupu opisaną w rozdziale 4.1.5 pkt 3) Załącznika nr 7 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia . 

b. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy HPE StoreServ 8000. 
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c. Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze po dwanaście portów 
(obsadzonych wkładkami 16 Gbps) w dwóch przełącznikach opisanych w rozdziale 4.2.7 Załącznika nr 7 do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby podłączona nowa macierz była w kompatybilna z 
wyżej opisaną siecią SAN oraz musi spełniać pozostałe wymagania wyszczególnione w OPZ. 

d. Wykonawca może wykorzystać inny poziom zabezpieczenia niż RAID 1 pod warunkiem, że spełni on 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności takie jak dla RAID 1. Zamawiający nie może pozwolić na 
wystąpienie ryzyka związanego z sytuacją, w której np. podczas odbudowywania macierzy zepsułyby się 3 
dyski we wspomnianym w pytaniu RAID 6.  

e. Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze po dwanaście portów 
(obsadzonych wkładkami 16 Gbps) w dwóch przełącznikach opisanych w rozdziale 4.2.7 Załącznika nr 7 do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wymaga dedykowanych kart do komunikacji z macierzą i 
dopuszcza wykorzystanie wyżej opisanego środowiska. 

 
Pytanie 102: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.1.5. podpunkt 5) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” wymaga dostarczenia oprogramowania narzędziowego zapewniającego możliwość konfigurowania 
serwerów wirtualnych.  
a. Czy Zamawiający wymaga, aby to było oprogramowanie VMware Cloud Foundation Advanced, wymienione w 

punkcie 4.3 1 podpunkt 1a)?  
b. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji systemów operacyjnych dla maszyn wirtualnych oraz systemu 

zarządzania tak jak to opisano w punkcie 4.3 1 podpunkt 1c) i podpunkt 1d) czyli: licencji Microsoft Windows 
Server 2019 Datacenter i licencji na Microsoft System Center Datacenter?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
a. Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery, 

które  powinny zawierać konfigurację opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. W przypadku wykorzystania tych zasobów Zamawiający wymaga, aby to było oprogramowanie 
VMware Cloud Foundation Advanced, wymienione w punkcie 4.3 1 podpunkt 1a)  

b. Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery, 
które  powinny zawierać konfigurację opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. W przypadku wykorzystania tych zasobów Zamawiający wymaga dostarczenia licencji systemów 
operacyjnych dla maszyn wirtualnych oraz systemu zarządzania tak jak to opisano w punkcie 4.3 1 podpunkt 
1c) i podpunkt 1d) czyli: licencji Microsoft Windows Server 2019 Datacenter i licencji na Microsoft System 
Center Datacenter. 

 
Pytanie 103: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.1.5. podpunkt 6) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
„Specyfikacja Wymagań” wymaga dostarczenia Oprogramowanie narzędziowego zapewniającego tworzenie 
backup’u. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia razem z serwerami oprogramowania opisanego punkcie 4.3.1 
podpunkt 1b) i 1e) czyli licencji oprogramowania Veeam Enterprise Plus 9.5 do wykonywania backupu na 
deduplikator i licencji na Veeam Management Pack Enterprise Plus?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery, które  
powinny zawierać konfigurację opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
W przypadku wykorzystania tych zasobów Zamawiający wymaga, aby to było oprogramowanie opisane w punkcie 
4.3.1 podpunkt 1b) i 1e) czyli licencji oprogramowania Veeam Enterprise Plus 9.5 do wykonywania backupu na 
deduplikator i licencji na Veeam Management Pack Enterprise Plus.  
W przypadku nie wykorzystania przez Wykonawcę zasobów sprzętowych udostępnionych przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń i licencji spełniających wszystkie wymagania opisane w 
OPZ i jego załącznikach. 
 
Pytanie 104: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.2 Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja Wymagań” 
„Wspólne uwarunkowania do realizacji zadań oraz opis posiadanego przez Zamawiającego środowiska” podpunkt 
3 wymienił jakimi zasobami serwerowymi dysponuje w Centrum Przetwarzania Danych w budynku GUS. Prosimy o 
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określenie zasobów sprzętowo-programowych wykorzystywanych przez System PGS- Faza II, które mogą być 
wykorzystane do utworzenia odpowiedniego środowiska testowego. W szczególności chodzi o rodzaje maszyn, 
procesorów , ilość pamięci RAM , interfejsy I/O (LAN i SAN) w ramach poszczególnych serwerów fizycznych a także 
zasoby dyskowe w ramach obecnie wykorzystywanych macierzy dyskowych oraz licencji na oprogramowanie 
(system operacyjny, wirtualizator, oprogramowanie bazodanowe oraz backup’owe), które może być 
wykorzystywane w środowisku testowym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie informacje zawarte są w „Załącznik 3 do OPZ – Opis posiadanych rozwiązań”. 
 
Pytanie 106: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.2 podpunkt 8.1) i 8.3) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
„Specyfikacja Wymagań” wspomniał o infrastrukturze HPE Synergy 12000 Frame oraz półkach dyskowych. 
a. Prosimy o podanie konfiguracji obudów HPE Synergy wraz z modułami komunikacyjnymi LAN/SAN oraz 

zasobnikami dyskowymi, które mogą być wykorzystane w ramach tego postępowania. 
b. W jaki sposób połączone są poszczególne moduły Synergy 12000 Frame pomiędzy sobą czy też stanowią 

pojedyncze autonomiczne systemy? 
c. Prosimy o podanie poziomu wsparcia serwisowego dla posiadanego przez Zamawiającego środowiska HPE 

Synergy 12000 – dotyczy obudów i serwerów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
a. Obudowy HPE Synergy są zestawiane w kompletach po 3 obudowy (główna + 2 podporządkowane). Każda 

obudowa posiada po 12 wnęk serwerowych. W każdej obudowie znajdują się po 2 półki dyskowe HPE Synergy 
D3940 12Gb SAS CTO Drive Enclosure. Ponadto komplet zawiera między innymi moduły: HPE Synergy 
Composer2 Appliance, HPE Synergy Image Streamer, HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module, HPE VC SE 
100Gb F32 Module, HPE Synergy VC 32Gb FC Module, HPE Synergy Frame Link Module, HPE 10GBase-T SFP+ 
Transceiver, HPE Synergy 50Gb Interconnect Link Mod, moduły wentylatorów i zasilaczy oraz kable 
połączeniowe i transceivery. 

b. Informacja udzielona powyżej. 
c. Zamawiający posiada umowy serwisowe wykupione u producenta na okres do 30.11.2024 o numerach: PL-

P223-007, PL-P223-008, PL-P223-009 na obudowy, PL-P223-010, PL-P223-011 na półki dyskowe oraz PL-P223-
012 na serwery: 

Gwarancja i rękojmia za wady 
1. Wykonawca obejmie wszystkie Urządzenia dostarczone w ramach realizacji Zadania I bezpłatną gwarancją 

przez okres 60 miesięcy. 
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, będzie obejmować wszystkie komponenty oferowanych Urządzeń, z 

zastrzeżeniem, że uszkodzone dyski twarde, w przypadku konieczności ich wymiany, pozostają własnością 
Zamawiającego. 

3. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez 
producentów Urządzeń i oprogramowania, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Usługi gwarancyjne w zakresie dostarczonych Urządzeń, świadczone będą w miejscu instalacji Urządzeń na 
następujących warunkach: 

1) zgłoszenie Awarii będzie możliwe przez 7 dni w tygodniu w godzinach 0:00-24:00 
 telefonicznie na nr …….. lub ……. lub …..,  
 poprzez stronę www: …………………………………………. 
 za pomocą poczty elektronicznej na adres: …………………………….. 
Przez Awarię rozumie się wadę Urządzenia, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden (lub 
więcej) element urządzenia, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność i niemożliwiający 
Zamawiającemu korzystanie z urządzenia zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania; 

2) czas reakcji (rozumiany jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem Awarii a reakcją 
Serwisu) na podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nie może 
przekroczyć 4 godzin od momentu gwarancyjnego zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego jeżeli do 
zgłoszenia doszło do godziny 14:00. W przypadku gwarancyjnego zgłoszenia Awarii po godzinie 16:00 
podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nastąpi następnego dnia 
roboczego w godzinach od 8:00 do 12:00; 

3) usunięcie Awarii i przywrócenie pełnej funkcjonalności Urządzenia wykazującego awarię, zostanie 

mailto:serwis.polska@hpe.com
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wykonane w terminie 24 godzin od zgłoszenia Awarii, z zastrzeżeniem, że diagnoza problemu wliczana jest 
w wymagany czas naprawy;  

4) w przypadku gdy nie będzie możliwe usunięcie Awarii urządzenia, w miejscu i terminie określonym w ust. 8 
pkt. 3), Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na czas jego naprawy wolne od wad Urządzenie 
zastępcze, o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry Urządzania wykazującego Awarię;  

5) w przypadku, jeżeli Awaria Urządzenia nie zostanie usunięta w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia awarii Urządzenia po wykonaniu dwóch 
napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu), Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany 
Urządzenia na nowe, o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające wymianie; 

6) wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem Awarii, włączając w to koszt części i 
transportu z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; 

7) w przypadku, gdy w Urządzeniach, dokonana zostanie istotna naprawa lub gdy nastąpi jego wymiana na 
nowe, okres gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo, od daty podpisania Protokołu wykonania 
naprawy; 

8) Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy Urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników, a także 
prawo do przemieszczenia zainstalowanych Urządzeń bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Urządzeń powstałe z winy pracowników Zamawiającego. 
 

Pytanie 107: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.2 podpunkt 8.2) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań”. wymienił konfigurację serwerów, o jakie powiększą się jego zasoby. Prosimy o podanie konfiguracji i 
ilości poszczególnych serwerów HPE HPE SY 480 Gen10 (z procesorami 20 i 8 rdzeniowymi), które mogą 
wykorzystane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Elementy jakie Zamawiający może udostępnić do realizacji projektu PDS są opisane w rozdziale 4.3.1 Załącznika nr 
7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Jeśli chodzi o zasoby serwerowe to w tym rozdziale pkt. 3) podano co można 
będzie wykorzystać przy utworzeniu wirtualnych serwerów bazodanowych. Nie zakłada się wykorzystania innych 
serwerów do projektu PDS. 
 
Pytanie 108: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.2 podpunkt 8.4) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” wymienił urządzenie do backup’u, o jakie się powiększą jego zasoby. Prosimy o określenie dokładnej 
konfiguracji urządzenia do backup’u dyskowego z deduplikacją HPE StoreOnce 5250. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery i półki 
dyskowe lub możliwość doposażenia już posiadanych półek, które powinny zawierać konfigurację opisaną w 
rozdziale 4.2.8 pkt 2) i 3)  Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Urządzenie HPE StoreOnce 5250 będzie służyło tylko do backupu zasobów znajdujących się w infrastrukturach 
obudów Synergy już posiadanych przez Zamawiającego i będzie skonfigurowane tylko do tego celu. Deduplikator 
jest wyposażony po 2 moduły sieciowe: HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Network Card, HPE StoreOnce Gen4 
16Gb Fibre Channel Network Card. 
 
Pytanie 109: 
Zamawiający w rozdziale 4 punkt 4.2 podpunkt 8.5) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja 
Wymagań” wymienił macierz dyskową HPE 3PAR StoreServ 8000. Prosimy o określenie dokładnej konfiguracji a w 
szczególności ilość i rodzaj zastosowanych dysków, ilość i rodzaj posiadanych półek dyskowych oraz interfejsy I/O 
tej macierzy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Macierz nie jest przewidziana do wykorzystania w projekcie PDS, została wykazana tylko jako element istniejącej 
infrastruktury Zamawiającego. 
 
Pytanie 110: 
Czy Zamawiający posiada licencje Vmware vCenter, która może być wykorzystana w środowisku produkcyjnym? 
Jeśli tak jaka to licencja Standard czy Foundation? Jaki poziom wsparcia i na ile lat jest wykupiony? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada licencje na Vmware vCenter Serwer 6 Standard for vSphere 6 do zarządzania środowiskiem 
VMware Cloud Foundation Advanced. Licencja jest objęta supportem producenta do 27.11.2024 roku z 
zapewnieniem dostępu do bazy wiedzy, aktualnych wersji oraz poprawek. Do sprzętu, którym doposażona 
zostanie infrastruktura HPE Synergy posiadana przez Zamawiającego należy zapewnić odpowiednią ilość licencji 
wyszczególnionych w rozdziale 4.3 .1 pkt. 1 niezbędną dla dostarczonych urządzeń. 
 
Pytanie 111: 
We wzorze umowy, będącym Załącznikiem nr 7 do SIWZ w par. 3 ust. 4 jest zapis „W ramach realizacji postanowień 
klauzuli środowiskowej, dostawę składników infrastruktury sprzętowo- systemowo-narzędziowej Systemu PDS do 
siedziby Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni 
robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Natomiast w SIWZ w punkcie 3.5 podpunkt 2) jest zapis „2) dostawa 
składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS zrealizowana została poza godzinami 
szczytu, tj. w godzinach 10:00–14:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku”. W związku z rozbieżnościami w 
dopuszczalnych godzinach dostaw prosimy o informację, które godziny są właściwe. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W dniu 28-01-2020 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt 3.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 112: 
We wzorze umowy, będącym Załącznikiem nr 7 do SIWZ w par. 3 ust. 5 jest mowa o naliczeniu kary za brak 
spełnienia wymagań o których mowa w ust. 4. W par. 11 ust. 1 ppkt 11) „za każdy stwierdzony przypadek wykonania 
dostawy składników infrastruktury sprzętowo-systemowo- programowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego, 
poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku”. Oznacza 
to, że Zamawiający naliczy karę w wypadku dostawy w godzinach od 11:00 do 14:00 w dni robocze. Prosimy 
stosowną modyfikację zapisów umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy, w zakresie § 11 ust. 1  
pkt 11. 
 
Pytanie 113: 
Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego adresu dostawy do siedziby Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z komparycją umowy adres siedziby Zamawiającego, pod który dokonane zostaną dostawy składników 
infrastruktury sprzętowo-systemowo - programowej Systemu PDS, to: Główny Urząd Statystyczny,  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.  
 
Pytanie 114: 
Czy za fakt dostawy w wyznaczonych godzinach Zamawiający uzna moment przyjazdu samochodu dostawczego 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, wpuszczenia go na teren czy też wyjazdu z siedziby Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla uznania faktu spełnienia wymagania zrealizowania dostawy składników 
infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego poza godzinami 
szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, decydujące będzie, aby przyjazd pojazdu z dostawą składników 
infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby GUS nastąpił w godzinach 
wskazanych powyżej. 
 
Pytanie 115: 
W Załączniku nr 7 do OPZ w rozdziale 4 punkcie 4.1. podpunkt 10 jest mowa o Wnioskodawcy. Zwracamy się z 
prośbą o zdefiniowanie pojęcia „wnioskodawca”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 4.1.ppkt 10). 
 
Pytanie 116: 
Dotyczy zał. nr 7 do OPZ pkt 4.2 ppkt 6 oraz pkt 4.3 ppkt 1 5) prosimy o potwierdzenie, że: 



 

7 

a. w przypadku dostarczenia wymaganej przez Zmawiającego infrastruktury sprzętowo-systemowo- 
narzędziowej jako wolnostojących, dedykowanych urządzeń (bez wykorzystania infrastruktury Zamawiającego 
HPE Synergy 12000 Frame) Wykonawca musi zapewnić kable i interfejsy połączeniowe sieci LAN po stronie 
zapewnianych urządzeń oraz wkładki do posiadanych przez Zamawiając ego urządzeń Cisco Nexus 9336C-FX2 
w odpowiedniej ilości 

b. urządzenia Zamawiającego Cisco Nexus 9336C-FX2 mogą zostać doposażone przez Wykonawcę w interfejsy 10 
GE lub 25GE. 

c. Zamawiający zapewni porty Ethernet w posiadanych przełącznikach Cisco Nexus 9336C-FX2 do podłączenia 
wszystkich urządzeń wykonawcy (połączenia do sieci LAN). 

d. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli typu DAC (Direct Attach Cable) do podłączenia urządzeń 
wykonawcy z przełącznikami Zamawiającego Cisco Nexus 9336C-FX2 . 

e. w przypadku dostarczenia wymaganej przez Zmawiającego infrastruktury sprzętowo-systemowo- 
narzędziowej jako uzupełnienia posiadanej przez Zmawiającego infrastruktury HPE Synergy 12000 Frame 
wykonawca nie musi dostarczać żadnej infrastruktury sieci LAN (przełączniki sieci LAN, wkładki do 
posiadanych przełączników Cisco Nexus) i wykorzystane zostaną zasoby sieciowe Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
a. Tak, Wykonawca musi dostarczyć wkładki do przełączników LAN oraz kable połączeniowe; 

Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze teleinformatycznej po 12 portów w 
dwóch przełącznikach Nexus 9336C-FX2. W celu podłączenia infrastruktury PDS do szkieletu sieci 
Zamawiającego, Wykonawca musi wyposażyć wyżej opisane przełączniki w odpowiednie wkładki oraz 
przewody światłowodowe OM4 o długości min. 25m.  

b. Tak, 10,25 lub 40GE; Dokładny opis przełącznika została ujęty w rozdziale 4.2.6 Załącznika nr 7 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. Dostarczone wkładki nie mogą powodować utraty posiadanej gwarancji na te 
urządzenia.  

c. Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze teleinformatycznej po 12 portów w 
dwóch przełącznikach Nexus 9336C-FX2. W celu podłączenia infrastruktury PDS do szkieletu sieci 
Zamawiającego, Wykonawca musi wyposażyć wyżej opisane przełączniki w odpowiednie wkładki oraz 
przewody światłowodowe OM4 o długości min. 25m.  

d. Tak. 
e. Zamawiający nie dopuszcza połączenia kablami typu DAC (Direct Attach Cable), wymagane jest użycie 

okablowania optycznego kategorii OM4 ; 
Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery i 
półki dyskowe lub możliwość doposażenia już posiadanych półek, które  powinny zawierać konfigurację 
opisaną w rozdziale 4.2.8 pkt 2) i 3) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku 
wykorzystania tej infrastruktury Zamawiający nie wymaga osobnych połączeń do sieci LAN i SAN. 

 
Pytanie 117: 
Dotyczy zapisów Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Specyfikacja Wymagań” pkt 4.2 ppkt 6 oraz pkt 
4.3 ppkt 1 5). Jakie będą odległości (chodzi o dobranie odpowiedniej długości patch cordów) pomiędzy 
przełącznikami Cisco Zamawiającego a infrastrukturą sprzętową dla systemu PDS? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć, że odległości pomiędzy przełącznikami Cisco Zamawiającego a infrastrukturą sprzętową dla 
systemu PDS wynoszą nie mniej niż 25m. 
 
Pytanie 118: 
Zamawiający w SIWZ w pkt 1.17 wskazuje: „Zasady zachowania poufności danych i informacji. Zamawiający 
wprowadził w § 19 wzoru umowy, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, zasady zachowania poufności danych i 
informacji o następującej treści: 
„§ 19 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) 
w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 
"Informacjami Poufnymi". 
(…).”. 
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Przytoczony zapis dotyczy „§ 20. Poufność danych” w załączniku nr 7 do SIWZ. Prosimy o poprawienie 
niezgodności. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt 1.17. SIWZ. 
 
Pytanie 119: 
W załączniku nr 7 do SIWZ brakuje § 18 – prosimy o uzupełnienie/ zmianę. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ – wzoru umowy w zakresie zmiany numeru 
paragrafu o nazwie Zmiany Umowy. 
 
Pytanie 120: 
Pytanie do wymagania RQ-SP-6.  
Jaka jest interpretacja terminu Składnica we wskazanym wymaganiu? Z przedstawionych informacji (w tym z 
definicji zawartych w słowniku) wynika, że Składnice danych będą strukturami bazodanowymi utworzonymi w 
ramach MPPS (Model Procesu Produkcji Statystycznej), który to zostanie zaimplementowany w ramach projektu 
Wrota Statystyki. Jedyną informacją określającą odpowiedzialność Wykonawcy za stworzenie bazy danych mającej 
przekształcić się w część Składnicy Danych Geoprzestrzennych jest obszar danych geoprzestrzennych (wymaganie 
RQ-PD-2.4).  
Czego tyczy się wymaganie udokumentowania struktury Składnic skoro stanowią one element innego projektu?  
W jaki sposób należy oszacować koszty wytworzenia interfejsów do Składnic jeśli nie są dostępne żadne 
informacje pozwalające przewidzieć i zaprojektować te powiązania?  
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji pozwalających zaprojektować interfejsy do Składnic Danych, co 
w rezultacie pozwoli rzetelnie oszacować koszt rozwiązania i umożliwi złożenie poprawnie skalkulowanej oferty 
cenowej na wykonanie Systemu PDS. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował wymagania: RQ-PD-2.2.1, RQ-PD-2.3, RQ-PD-2.5. oraz usunął wymaganie RQ-PD-2.2., w 
Załączniku nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia. 
Na potrzeby projektu PDS należy przyjąć, że w wymaganiu RQ-SP-6 terminem Składnica określone zostało 
logicznie przyporządkowanie baz danych w zależności od rodzaju przechowywanych danych.  

Od Wykonawcy PDS wymaga się udokumentowania składnic/modułów interfejsowych (obiektów bazodanowych) 
utworzonych jedynie w ramach projektu PDS, zdefiniowanych w wymaganiach: 
- RQ-PD-2.4, 
- RQ-PD-2.5,  
- RQ-PD-2.3. 
 
Pytanie 121: 
Pytanie do wymagania RQ-SP-7.  
Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej w 
celu oszacowania jakie wymagania musi spełnić System PDS aby pozostał zgodny z zapisami wskazanego 
dokumentu.  
W przypadku braku dostępu do wskazanego opracowania oszacowanie kosztów związanych z bezpieczeństwem 
może zostać skalkulowane na podstawie arbitralnych założeń wykonawcy i może zostać zawyżone/zaniżone w 
stosunku do rzeczywistych potrzeb.  
Znajomość wymagań co do zachowania bezpieczeństwa jest niezbędne w celu poprawnego wytworzenia i 
skalkulowania oferty.  
Zwracamy uwagę, iż opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, w istotny 
sposób utrudnia lub uniemożliwia sporządzenie oferty oraz prowadzi do utrudnienia konkurencji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnił Politykę Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej, jako Załącznik nr 1 do 
Modyfikacji i wyjaśnień SIWZ z dnia 4.02.2020 r na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019 

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019
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Pytanie 122: 
Pytanie do wymagania RQ-SP-8.2.  
Zamawiający określa w niniejszym wymaganiu, że użytkownik może korzystać z Systemu PDS bez zalogowania. Czy 
jest określone w jakim zakresie i w stosunku do jakich funkcjonalności może być dopuszczone korzystanie z 
Systemu bez zalogowania?  
Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że z dokumentacji wynika, że np. wyniki analiz będą zapisywane w zasobie 
Użytkownika. W związku z tym, bez zalogowania nie będzie możliwości uzyskania wyników analiz.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dostępność poszczególnych narzędzi i funkcjonalności Systemu PDS ma być docelowo sterowana administracyjnie 
poprzez uprawnienia w Podsystemie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. Funkcjonalności, które 
wymagają odczytu / zapisu danych / konfiguracji w kontekście konta Użytkownika z oczywistych względów będą 
mogły być dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników. System musi umożliwiać uzyskanie wyników analiz dla 
użytkowników niezalogowanych, tak jak jest to dostępne obecnie. W przypadku użytkowników niezalogowanych 
wynik bieżącej analizy zapisywany będzie tymczasowo w kontekście sesji Użytkownika. 
 
Pytanie 123: 
Pytanie do wymagania RQ-SP-8.6.  
Prosimy o przekazanie dokumentacji Modułu Integracji służącego do integracji z Węzłem Krajowym, wykonanego 
przez Zamawiającego. Zgodnie z wymaganiem Moduł ten musi zostać wykorzystany przez Wykonawcę do integracji 
z Węzłem Krajowym. W celu poprawnego oszacowania kosztów rozwiązania niezbędne jest zapoznanie się z 
dokumentacją niniejszego Modułu.  
Zwracamy uwagę, iż opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, w istotny 
sposób utrudnia lub uniemożliwia sporządzenie oferty oraz prowadzi do utrudnienia konkurencji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnił dokument Moduł Integracji z Węzłem Krajowym jako Załącznik nr 2 do Modyfikacji i 
wyjaśnień SIWZ z dnia 4.02.2020 r na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019 
 
Pytanie 124: 
Pytanie do wymagania RQ-SP-15.  
Wymaganie mówi o tym, że „Graficzne interfejsy użytkownika […] będą projektowane przez Wykonawcę wg 
wymagań Zamawiającego”.  
Czy Zamawiający zawarł te wymagania w ramach dokumentacji przetargowej? Jeśli tak, to prosimy o jednoznaczne 
wskazanie o które wymagania chodzi. Jeśli nie, to prosimy o określenie tych wymagań.  
Opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymagania dotyczące zawartości graficznych interfejsów użytkownika są określone w dokumencie Specyfikacja 
wymagań stanowiąca załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zakłada, że projekt wizualny 
interfejsów będzie przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania 
dokumentacji analitycznej projektu. 
 
Pytanie 125: 
Pytanie do wymagania RQ-SP-20 (oraz RQ-PD-2.1.3).  
Czy ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej to jedyne źródło informacji dotyczące zachowania 
tajemnicy statystycznej? Czy Zamawiający posiada jakieś dodatkowe wytyczne dotyczące tego zagadnienia? Jeśli 
tak, to czy mógłby je udostępnić?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Poza ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej zagadnienie tajemnicy statystycznej jest określone w 
następujących aktach prawnych UE:  
1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019
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objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164) 

2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
(WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do 
poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) 

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1151/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w 
odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego 
przekazywania danych Tekst mający znaczenie dla EOG 

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/881 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności 
i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego 
przekazywania danych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1151/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG. ) 

 
Pytanie 126: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-1.12.  
W wymaganiu przedstawiono szereg narzędzi mających wejść w skład aplikacji mapowej. Prosimy o sprecyzowanie 
poniższych zagadnień:  
1. cofanie i ponawianie widoku okna mapy - Czy intencją Zamawiającego jest stworzenie mechanizmu 

buforowania wszystkich operacji wykonywanych w aplikacji mapowej? Jak daleko wstecz? (takie samo pytanie 
dotyczy wymagania RQ-PG-8.1.3)  

2. wyświetlenie pełnego widoku okna mapy - Czy Zamawiający ma na myśli tzw. full screen? (takie samo pytanie 
dotyczy wymagania RQ-PG-8.1.3)  

3. powiększenie do zasięgu warstwy – Czy intencją Zamawiającego było stworzenie narzędzia pozwalającego 
oddalić widok mapy do takiego momentu aż widoczna będzie cała warstwa?  

4. narzędzia do identyfikacji na mapie - Czy Zamawiający ma na myśli narzędzie, np. strzałkę, która po 
„kliknięciu” na dany obiekt wyświetli np. identyfikator/nazwę obiektu?  

5. wyszukiwanie obiektów - Czy intencją Zamawiającego było stworzenie narzędzia pozwalającego wpisać w 
pojawiający się pasek wyszukiwarki np. nazwy/identyfikatora obiektu?  

6. zbliżenie mapy do bieżącej lokalizacji Użytkownika – Prosimy o podanie informacji na podstawie czego ma 
być rozpoznawana bieżąca lokalizacja użytkownika?  

7. wyświetlenie pomocy kontekstowej do elementów systemu – prosimy o informację o jakie elementy systemu 
chodzi.  

8. zmiana wersji językowej interfejsu - Czy intencją Zamawiającego jest umieszczenie takiego widżetu w 
aplikacji mapowej? Jaki zasięg miałby on mieć? W jakiej części systemu miałby on zmieniać język? Czy jest to 
tożsame ze zmianą językową ogólną dla systemu?  

9. Aplikacja mapowa będzie udostępniała wybrane funkcje również za pomocą menu kontekstowego – Prosimy 
o podanie, które funkcje miały by być dostępne za pomocą menu kontekstowego.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
ad.1. Intencją Zamawiającego jest umożliwienie Użytkownikowi łatwego poruszania się pomiędzy stosowanymi 
kolejno powiększeniami okna mapy. Wystarczające będzie umożliwienie cofnięcia się o 5 kolejnych powiększeń 
okna mapy. 
ad.2. Zamawiający ma na myśli pełny zakres widocznych w oknie mapy warstw przestrzennych i wizualizacji 
danych. 
ad.3. Tak, intencją Zamawiającego jest stworzenie narzędzia pozwalającego oddalić widok mapy do takiego 
momentu aż widoczna będzie cała warstwa. 
ad.4. Tak, narzędzie ma umożliwiać wyświetlanie formatki z atrybutami wskazanego obiektu. 
ad.5. Tak, narzędzie ma umożliwiać wyszukiwanie obiektów w oparciu o ich atrybuty. 
ad.6. W przypadku dostępu do systemu przez przeglądarkę na urządzeniu komputerowym ma to być lokalizacja 
określona przez przeglądarkę. W przypadku dostępu na urządzeniu mobilnym ma to być lokalizacja określona 
przez urządzenie w oparciu o usługi lokalizacji dostępne w tym urządzeniu. 
ad.7. Pomoc kontekstowa ma dotyczyć dostępnych dla Użytkownika narzędzi w systemie. 
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ad.8. Intencją Zamawiającego jest umożliwienie Użytkownikowi zmiany języka całego interfejsu. 
ad.9. Określenie funkcji dostępnych z poziomu menu kontekstowego powinno być możliwe dla administratora. 
Przykładowe funkcje to narzędzia sterowania widokiem mapy, tj. cofanie / ponawianie widoku, pełny widok etc. 
 
Pytanie 127: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-1.14.  
Prosimy o wyjaśnienie, jakie zmiany wartości parametru kompozycji powinny być automatycznie odzwierciedlane 
w podglądzie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W podglądzie odzwierciedlane powinny być wszystkie zmiany parametrów kompozycji wpływające na wygląd 
kompozycji, w tym np. symbolizacja warstw, parametry metod wizualizacji danych. 
 
Pytanie 128: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-1.15.1.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy w intencji Zamawiającego jest wyszczególnienie tych obszarów, dla których występuje 
brak danych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W intencji Zamawiającego jest wyszczególnienie tych obszarów, dla których nie ma określonej wartości zjawiska 
wraz z informacją o przyczynie braku wartości, jeśli taka jest dostępna w metadanych. 
 
Pytanie 129: 
Pytanie RQ-PG-2.6.  
Prosimy o wyjaśnienie jakie zjawiska tematyczne ma na myśli Zamawiający. Prosimy o podanie przykładu zjawiska 
tematycznego, które może być wyszukane po nazwie na mapie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ma na myśli wyszukiwanie zjawisk tematycznych możliwych do wizualizacji na mapie z dostępnych 
dla systemu baz danych, np. gęstość zaludnienia z Banku Danych Lokalnych. 
 
Pytanie 130: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-2.9.  
W wymaganiu Zamawiający wymaga aby uwzględniać podziały administracyjne obowiązujące w określonym roku. 
Prosimy o informację, czy dane, które będą dostępne przez System PDS zawierają takie informacje, czy wszystkie 
dane opatrzone są informacją z jakiego okresu czasowego pochodzą?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dane, które będą dostępne przez System PDS, są opatrzone informacją z jakiego okresu pochodzą. 
 
Pytanie 131: 
Pytanie do wymagań RQ-PG-3.2 – RQ-PG-3.11.  
W opisie metod prezentacji pokazują Państwo stan do jakiego należy dostosować istniejące obecnie metody 
prezentacji. Czy intencją Zamawiającego było powtórzenie wymagań z obecnego systemu PGS-faza II? Jeśli 
przedstawiony opis uwzględnia jakieś zmiany do obecnego sposobu prezentacji to prosimy o ich uwypuklenie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Specyfikacja wymagań stanowiąca załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia określa docelowy kształt 
metod prezentacji danych. Obecny sposób prezentacji jest dostępny w funkcjonującym systemie Portal 
Geostatystyczny (http://geo.stat.gov.pl) 
 
Pytanie 132: 
Pytanie do wymagań RQ-PG-3.2 – RQ-PG-3.24.  
Prosimy o informację, czy wzmiankowany dokument „Mapy statystyczne opracowanie i prezentacja danych” 
stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej? Czy opieranie się na nim stanowi wymóg, czy jest opcjonalne i 
służy jedynie zobrazowaniu pewnych form opisywanych w wymaganiu?  
 
 
 

http://geo.stat.gov.pl/
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Wzmiankowany dokument „Mapy statystyczne opracowanie i prezentacja danych” jest materiałem pomocniczym, 
który zawiera wizualizacje metod opisanych w wymaganiach. Dla Wykonawcy wiążącym dokumentem jest 
Specyfikacja wymagań stanowiąca załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 133: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-3.25.  
Czy intencją Zamawiającego było zapewnienie podanej funkcjonalności dla wszystkich rodzajów kartodiagramów 
słupkowych? Ciężko sobie wyobrazić prezentację w formie słupków wartości dla ujemnych dla kartodiagramu np. 
kołowego.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Intencją Zamawiającego jest zapewnienie podanej funkcjonalności dla wszystkich rodzajów kartodiagramów 
słupkowych. 
 
Pytanie 134: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-3.31.  
Czy Zamawiający przez termin „raport” ma na myśli wygenerowanie „wyniku” działań użytkownika? Czy ma to być 
sposób do zapisu w danym formacie wyników działań wykonywanych przez Użytkownika?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Opis wymagania RQ-PG-3.31 zawiera wyszczególnienie elementów wchodzących w minimalną zawartość raportu. 
Raport ma pozwalać Użytkownikowi na zapisanie w zewnętrznym dokumencie danych dotyczących wygenerowanej 
przez siebie wizualizacji danych (np. kartogramu lub kartodiagramu). 
 
Pytanie 135: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-5.1.  
Czy Zamawiający słusznie podał, że jeden rekord może być przypisany do 2 kategoriach na raz? Czy nie spowoduje 
to, że w wyniku geokodowania będziemy mieć więcej pozycji niż na wejściu? Rozwiązanie takie może doprowadzić 
do błędów w danych. 
Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że nie da się zaznaczyć kolorem (jeden kolor dla każdego rodzaju kategorii) 
rekordów, które będą należeć do 2 i więcej kategorii.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przypisanie rekordu do więcej niż jednej kategorii nie musi być jednoznaczne ze zduplikowaniem tego rekordu w 
danych. Wizualizacja rekordu z wykorzystaniem więcej niż jednego koloru nie jest technicznie niemożliwa. 
Zamawiający jednak dopuszcza przypisane rekordu tylko do jednej kategorii. 
 
Pytanie 136: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-5.2.  
Czy Zamawiający wymaga aby system dodatkowo rozróżniał przypadki zmiany kolejności wpisywanych danych w 
ciągu? Chodzi o przypadki kiedy np. nazwa miasta jest zapisane po ulicy lub numer domu zapisany jest w innym 
nietypowym miejscu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby system rozróżniał przypadki zmiany kolejności wpisywanych danych w ciągu. 
 
Pytanie 137: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-5.3.  
Czy nazwa ulicy ma zawierać jej typ? Np. aleja, ulica, plac? Czy może to być oddzielny atrybut?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nazwa ulicy może zawierać jej typ i może być to oddzielny atrybut, analogicznie do atrybutu CECHA ulicy w 
katalogu ULIC rejestru TERYT. 
 
Pytanie 138: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-6.1. 
Jakie funkcje sterowania ma na myśli Zamawiający? Rozumiemy, że chodzi jedynie o te przedstawione w 
komentarzu do tego wymagania?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Komentarz do wymagania określa, że osadzona aplikacja ma być w pełni funkcjonalna. Funkcje sterowania 
określone w komentarzu po „np.” to funkcje przykładowe. 
 
Pytanie 139: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-6.5.  
W wymaganiu zapisano, że „System musi udostępniać dane opublikowane przez Zamawiającego w systemie PDS w 
formie otwartych połączonych danych”. Prosimy o sprecyzowanie zapisu o jakie dane chodzi.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Otwarte połączone dane (linked open data) to dane publikowane w formie tzw. trójek semantycznych, 
umożliwiające odczyt maszynowy. System musi umożliwiać publikację takich danych. Przykładowym zbiorem 
danych planowanych do udostępnienia jako linked open data są granice rejonów statystycznych i obwodów 
spisowych. 
 
Pytanie 140: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-7.2.  
Czy intencją Zamawiającego jest określenie na ilu stronach ma być rozmieszczony wydruk np. wynik analizy, czy 
raczej chodzi o podanie ilości kopii do wydruku?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Intencją Zamawiającego jest określenie liczby stron, na których przygotowany zostanie wydruk. 
 
Pytanie 141: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-7.4.  
Czy Zamawiający przewiduje ograniczenia w wielkości dodawanych elementów? W jaki sposób należy przewidzieć 
zasoby systemu aby zadośćuczynić możliwościom dodawania dowolnych treści do edytora wydruków?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający przewiduje ograniczenia w wielkości dodawanych elementów. Zamawiający przewiduje 
możliwość administracyjnego określenia ograniczeń w wielkości dodawanych elementów tak, aby zapobiec 
nadmiernemu obciążeniu zasobów systemu. 
 
Pytanie 142: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-7.6.  
Czy intencją Zamawiającego było aby zachowanie tej samej skali skutkowało zmniejszeniem legendy i diagramu 
wraz ze zmniejszeniem mapy, czy odwrotnie – zmniejszając mapę legenda i diagram pozostają tych samych 
rozmiarów? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Intencją Zamawiającego jest zachowanie tego samego rozmiaru diagramu na mapie i w legendzie. Zmniejszenie / 
powiększenie legendy  powinno skutkować zmniejszeniem / powiększeniem diagramów na mapie. Zmiany w skali 
mapy dotyczyć mają elementów podkładowych, np. granic administracyjnych. 
 
Pytanie 143: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-8.1.1.  
W wymaganiu Zamawiający przedstawia informacje, że typy prezentacji możliwe do wyświetlania w aplikacji 
mobilnej będą określone za pomocą parametru. W komentarzu uszczegółowiona zostaje informacja, że dany typ 
prezentacji może zostać określony jako niewłaściwy, m.in. ze względów wydajnościowych. Prosimy o podanie 
informacji w jakim momencie i kto będzie podejmował decyzję jakie typy prezentacji mają się znaleźć w aplikacji 
mobilnej, a jakie nie?  
Informacja ta może wpłynąć na szacowaną wartość oferty w zakresie budowy aplikacji mobilnej dla Systemu PDS 
lub znacząco podnieść/obniżyć koszty dla przyszłego wykonawcy systemu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Decyzja o typach prezentacji, które mogą znaleźć się w aplikacji mobilnej będzie podejmowana przez 
administratora systemu. Ogólna klasyfikacja typów prezentacji do wyświetlania w aplikacji mobilnej będzie 
przedmiotem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji 
analitycznej. 
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Pytanie 144: 
Pytanie do wymagania RQ-PG-8.3.  
Prosimy o informacje jakie statystyki, które mają być możliwe do wyświetlania na aplikacji mobilnej Zamawiający 
ma na myśli? Czy przedmiotowe statystyki są dostępne jako dane w którymś ze zbiorów danych, z których będzie 
korzystał System PDS?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ma na myśli dane statystyczne dostępne w jednym ze zbiorów danych, z których będzie korzystał 
system PDS, np. Bank Danych Lokalnych. 
 
Pytanie 145: 
Pytanie do wymagania RQ-ZU-1.1.  
Prosimy o wyjaśnienie zapisu wymagania, dotyczącego aplikacji prywatnej pod kątem możliwości generowania 
linku do aplikacji mapowej. Prosimy o odpowiedź, czy użytkownik, który określił wykonaną przez siebie aplikację 
mapową jako prywatną, a więc dostęp do niej ma wyłącznie jej autor, a następnie wygenerował link do tej 
aplikacji mapowej i przesłał go innej osobie umożliwił jej otworzenie, podgląd lub edycję osobie posiadającej 
link?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wygenerowanie linku do aplikacji oznaczonej jako prywatna nie może umożliwić otwarcia / podglądu / edycji 
aplikacji przez innych Użytkowników. 
 
Pytanie 146: 
Pytanie do wymagania RQ-ZU-3.1.  
Czy poprzez to wymaganie Zamawiający nie pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem zachowania tajemnicy 
statystycznej? Jeśli System MUSI umożliwić pracę z siatką o wartości oczka wyrażoną w metrach to w szczególnym 
przypadku może dojść do ujawnienia danych objętych tajemnicą statystyczną.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
System musi umożliwić określenie rozdzielczości siatki, jednocześnie zapewniając ochronę danych objętych 
tajemnicą statystyczną. 
 
Pytanie 147: 
Pytanie do wymagania RQ-ZU-3.8.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy podanie liczby rekordów, z których został wyliczony agregat nie może w szczególnym 
przypadku doprowadzić do ujawnienia tajemnicy statystycznej? Czy informacja o tej liczbie będzie dostępna 
zawsze i dla wszystkich?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
System musi zapewnić ochronę danych objętych tajemnicą statystyczną. W przypadku, gdy podanie liczby 
rekordów może doprowadzić do ujawnienia tajemnicy, liczba ta musi zostać ukryta. 
 
Pytanie 148: 
Pytanie do wymagania RQ-AS-1.2.1.1.  
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma namyśli pod pojęciem klas imputacyjnych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pod pojęciem klasy imputacyjnej Zamawiający rozumie podzbiór wszystkich jednostek spełniających zadane przez 
użytkownika kryteria (najczęściej wyznaczonych o cechy jakościowe np. płeć, klasa miejscowości, wykształcenie 
itp.). 
 
Pytanie 149: 
Pytanie do wymagania RQ-AS-3.2.  
Czy intencją Zamawiającego jest zapisanie w metadanych Systemu PDS schematu, który potem będzie mógł być 
powielany na zbiorach danych? Prosimy o wyjaśnienie co ma być zapisywane w metadanych systemu w wyniku 
realizacji tego wymagania.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
W wyniku realizacji wymagania RQ-AS-3.2 w zasobie użytkownika powinien zostać zapisany zbiór testowy, będący 
wynikiem zastosowania schematu podziału tabeli analitycznej.  W metadanych Systemu PDS powinny natomiast 
zostać zapisane metadane opisujące ten zbiór. 
 
Pytanie 150: 
Pytanie do wymagania RQ-AS-5.1.1.  
Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem dużego obciążenia Systemu?  
Czy w związku z zagadnieniem w ramach koncepcji realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza inną zasadę 
wykonywania takich analiz niż przedstawiona w komentarzu? Np. automatyczne przejście do trybu wsadowego bez 
pokazywania użytkownikowi informacji o zajętości Systemu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie określa w jaki sposób funkcjonalność ta ma być zrealizowana. Zamawiający wymaga aby System 
miał możliwość wykonywania analiz w trybie interaktywnym i wsadowym. Zamawiający wymaga również, aby w 
przypadku, jeżeli analizy nie da się wykonać w założonym czasie (możliwość parametryzacji czasu wykonywania 
zapytania – wymaganie RQ-UU-9), Użytkownikowi wyświetlona została odpowiednia informacja. 
Duże obciążenie Systemu oznacza, że osiągnięty zostanie określony poziom zajętości Systemu. Poziom ten 
zostanie uzgodniony w momencie, kiedy możliwe będą do wykonania testy pozwalające symulować prace Systemu 
PDS. 
 
Pytanie 151: 
Pytanie do wymagania RQ-AS-5.2.  
Prosimy o podanie w jakim zakresie ma być możliwa parametryzacja.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres parametryzacji musi być dostosowany do metod opisanych w wymaganiu RQ-AS-5.4. 
 
Pytanie 152: 
Pytanie do wymagania RQ-AS-5.5.2.1.  
Czy Zamawiający w postaci raportu rozumie wynik w postaci graficznej?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, chodzi o przedstawienie wyniku w postaci graficznej. 
 
Pytanie 153: 
Pytanie do wymagania RQ-AS-5.5.2.1.  
Czy dodawanie linii Zamawiający rozumie się jako dodawanie podziałek oznaczających wartości na osi, np. 50, 100, 
150 itd.?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przez dodanie linii na określonych poziomach wartości Zamawiający rozumie możliwość konstruowania wykresów 
złożonych (np. kolumnowo-liniowych), w celu umożliwienia użytkownikowi wyświetlenia np. średniej wartości 
danego zjawiska. 
 
Pytanie 154: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.1.1.2.  
Czy Zamawiający mówiąc o tabelach z danymi tematycznymi ma na myśli jakieś określone rodzaje danych? 
Ponieważ system może wykorzystywać obecnie udostępniane tabele z danymi tematycznymi prosimy o informacje 
nt. specyfiki tychże danych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Rodzaje danych w tabelach z danymi tematycznymi zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 4 do OPZ Model 
dziedziny. Zamawiający udostępni struktury tabel z danymi tematycznymi ABM (struktury danych jednostkowych z 
zakresu NSP). 
 
Pytanie 155: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.1.2.  
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Prosimy o informację, czy rozumiemy ten zapis zgodnie z intencją Zamawiającego. Jeśli mechanizm integracji z 
ABM będzie mógł być modyfikowany, będzie można zarządzić nim tak że przestanie spełniać wymóg zachowania 
tajemnicy statystycznej. W takim przypadku nie będzie można zapewnić gwarancji, że w przypadku zmian zostanie 
zachowany warunek zachowania tajemnicy statystycznej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Zamawiający wymaga aby mechanizm integracyjny definiowania i udostępniania danych był elastyczny i miał 
możliwość modyfikacji zakresu danych przy jednoczesnym spełnieniu wymogu zachowania tajemnicy 
statystycznej.  
 
Pytanie 156: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.2.  
Prosimy o udzielenie informacji czym jest projekt „Wrota Statystyki”. Informacja ta jest konieczna żeby oszacować 
koszt wytworzenia mechanizmów integracyjnych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji tego projektu zwłaszcza 
jeśli chodzi o Składnice Danych, które są przypisane do tego projektu, a z których ma korzystać System PDS.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Projekt WROTA STATYSTYKI ma poprawić dostępność oficjalnych danych statystycznych o sytuacji ekonomicznej, 
demograficznej, społecznej oraz środowisku naturalnym organom władzy państwowej, administracji publicznej 
rządowej i samorządowej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności 
danych publicznych, oferowanych przez statystykę publiczną, istotnych z punktu widzenia całej gospodarki. 
Zasadniczy cel projektu, tj. usprawnienie udostępniania informacji statystycznych oraz podniesienie ich 
użyteczności, wymaga holistycznego spojrzenia na procesy produkcji statystycznej, co zwiększy jakość całego 
systemu przetwarzania. W ramach projektu WROTA STATYSTYKI tworzone bądź modyfikowane będą systemy IT 
(działające na utworzonej, dedykowanej infrastrukturze) umożliwiające spełnienie opisanych powyżej celów. 
Projekt przewiduje utworzenie składnic (SQL Server) gromadzących dane na kolejnych etapach produkcji 
statystycznej. Od Wykonawcy PDS wymaga się utworzenia i udokumentowania składnic/modułów interfejsowych 
(obiektów bazodanowych) utworzonych jedynie w ramach projektu PDS, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 120. 
 
Pytanie 157: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.2.1.  
Czy intencją Zamawiającego było aby Wykonawca w taki sposób zaprojektował interfejs do Systemu ABM aby 
działał on również dla ASPD (wrota statystyki). Jeśli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji, na podstawie 
której będzie można wykonać takie zadanie i oszacować koszty takiego rozwiązania.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca opracował specyfikację i zbudował interfejs integracji pomiędzy 
Systemem PDS i Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki) w oparciu o mechanizmy 
integracji z systemem ABM, przy założeniu, że Analityczny System Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki) oparty 
będzie na bazach danych MS SQL Server. Zamawiający udostępni struktury danych jednostkowych ABM z zakresu 
NSP, na bazie których Wykonawca wykona „zaślepkę”. 
 
Pytanie 158: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.3.  
Prosimy o przekazanie dokumentacji Składnicy danych publikacyjnych pozwalającej na zaprojektowanie interfejsu 
do niej oraz oszacowanie kosztów wytworzenia takiego rozwiązania.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zawarł odpowiedź na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie 120. 
 
Pytanie 159: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.4.  
Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca zobowiązany będzie zastosować jakieś szczególne standardy aby 
umożliwić innym systemom dostęp do bazy? Jeśli tak to prosimy o wyspecyfikowanie tych wymagań.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W przypadku API, Wykonawca powinien udokumentować i wykonać interfejs zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 
OPZ rozdział 4.2.1 punkt 19 podpunkt e,f. 
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Pytanie 160: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-2.5.  
Prosimy o informację do jakiej bazy danych mają być ładowane dodatkowe dane? Informacja ta jest szczególnie 
istotna w kontekście tego, że baza ta ma w przyszłości stanowić element Składnicy Danych Publikacyjnych.  
Prosimy również o informację jakie bazy danych mają stanowić w przyszłości Składnicę Danych Publikacyjnych? 
Czy chodzi o podobną sytuację jak w wymaganiu RQ-PD-2.4, gdzie baza danych geoprzestrzennych zostanie 
przekształcona w Składnicę Danych Geoprzestrzennych? Czy jakaś baza danych wytwarzana w ramach systemu 
PDS ma się przekształcić w Składnicę Danych Publikacyjnych? Z zamieszczonej w słowniku pojęć definicji wynika, 
że rozwiązanie to ma byś szersze niż informacje wynikowe PDS.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował wymaganie: RQ-PD-2.5.  
Baza danych, o której mowa w wymaganiu RQ-PD-2.5 ma stanowić część systemu PDS. Zaprojektowanie bazy jest 
obowiązkiem Wykonawcy.  
Uzupełnieniem do tej odpowiedzi jest odpowiedź na pytanie 120. 
 
Pytanie 161: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-4.1.4.  
Prosimy o wyjaśnienie od czego ma zależeć tryb w jakim wykonywany będzie schemat przetwarzania? Czy ma to 
być uzależnione od np. obciążenia systemu jak sugeruje wymaganie RQ-PD-4.5, czy ma być zgodne z 
przedstawioną w elemencie koncepcji propozycją? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie schematy przetwarzania, które będą wykonywały się powyżej określonego parametru (wymaganie RQ-
UU-9) będą wykonywane w trybie wsadowym. Obciążenie Systemu może wpływać na czas w jakim wykonują się 
schematy przetwarzania, w związku z tym schematy, które w memencie dostępności Systemu wykonują się w 
czasie poniżej wartości określonej parametrem będą wykonywały się w trybie interaktywnym. W przypadku 
wysokiego obciążenia Systemu te same schematy mogą wykonywać się dłużej niż przyjęty parametr – zostaną 
wtedy uruchomione w trybie wsadowym i umieszczone w kolejce do wykonania w momencie zmniejszenia 
obciążenia systemu. 
 
Pytanie 162: 
Pytanie do wymagania RQ-PD-4.6.1.  
Prosimy o uściślenie kto ma mieć możliwość konfiguracji zakresu raportu?  
Zgodnie z wymaganiem ogólnym, gdzie szczegółowe błędy systemu PDS nie powinny być udostępniane na 
zewnątrz, dostęp do raportów zawierających przyczynę błędu powinien być dostępny wyłącznie dla 
administratora. W związku z tym możliwość konfigurowania raportów również powinna być dostępna wyłącznie 
dla administratora.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że możliwość konfiguracji raportów, o których mowa w wymaganiu RQ-PD-4.6.1. 
powinien mieć wyłącznie administrator. 
 
Pytanie 163: 
Pytanie do zapytania RQ-PD-7.1.2.  
Czy intencją Zamawiającego jest aby funkcja agregowania geometrii łączyła w sobie jednocześnie funkcjonalność 
obliczania wyrażeń arytmetycznych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Intencją Zamawiającego jest aby funkcja agregowania geometrii umożliwiała jednocześnie operacje arytmetyczne 
na atrybutach łączonych obiektów. 
 
Pytanie 164: 
Pytanie do wymagania RQ-PI-1.  
Prosimy o udostępnienie Księgi Identyfikacji Wizualnej wspomnianej w wymaganiu. Zamawiający podał, że 
dokument ten jest dostępny na żądanie Wykonawcy, a nie został wymieniony na liście materiałów udostępnionych 
Wykonawcom.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępni dokument „Księga Identyfikacji Wizualnej”. 
 
Pytanie 165: 
Pytanie ogólne do 1.7. Podsystem wyszukiwania.  
Naszym zdaniem wiele funkcjonalności "podsystemu analizy odwołań do strony" jest zbyteczne w przypadku tego 
konkretnego projektu i generuje niewielką wartość. Wymagania takie jak analiza sentymentu (RQ-PW-1.3.3), 
detekcja dokumentów podobnych (RQ-PW-2.2, RQ-PW-2.4), identyfikacja trendów (RQ-PW-2.7) czy graficzna 
wizualizacja tematów, wątków, słów kluczowych i zależności między nimi (RQ-PW-2.11) byłyby interesującym 
dodatkiem, ale biorąc pod uwagę ograniczenia czasowo-kosztowe sugeruje się znaczące odchudzenie tego 
podsystemu i pozostawienie tylko funkcjonalności umożliwiających Zamawiającemu monitorowanie aktywności z 
innych stron (co zasadniczo nie musi koniecznie wykorzystywać metod przetwarzania języku naturalnego).  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający decyduje się pozostawić wymagania w obecnym kształcie. 
 
Pytanie 166: 
Pytanie do wymagania RQ-PW-1.3.3.  
Zamawiający pisze w wymaganiu, że "(...) w celu klasyfikacji dokumentów np. określenia sentymentu" - nie jest 
jasne, czy ma być to element podsystemu analizy odwołań do stron (wspomnianego w poprzednim pytaniu), 
wymaganie postawione w celu wymuszenia na wykonawcy zastosowania konkretnego rozwiązania, czy jakaś inna 
opcja. Jakakolwiek analiza sentymentu w kontekście "podsystemu kategoryzacji tekstu" nie ma sensu, natomiast 
zawarcie wymagania w obrębie punktu 1.3. wydaje się sugerować, że właśnie jej ma to dotyczyć.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podany w tym miejscu fragment „określenie sentymentu” ma wyłącznie charakter przykładowy. W wymaganiu 
chodzi o możliwość wyodrębniania reguł logicznych z dużych danych transakcyjnych. Możliwość ta ma umożliwić 
klasyfikację dokumentów. Nie było intencją Zamawiającego sugerowanie innych opcji niż przedstawione w 
niniejszej odpowiedzi. 
 
Pytanie 167: 
Pytanie do wymagania RQ-UU-9.  
Zamawiający określa, że możliwa ma być parametryzacja umożliwiająca ograniczenie zasobów. Parametryzacja ma 
dotyczyć: 
1. łącznej maksymalna ilość przestrzeni dyskowej dla Użytkownika;  
2. maksymalnej wielości plików zaimportowanych do systemu przez Użytkownika;  
3. maksymalnej ilość czasu (w sekundach), który może potrwać schemat przetwarzania;  
4. maksymalnej wielkość tabeli wynikowej kroku przetwarzania.  
Czy w związku z powyższym przewidziane są jakieś limity poszczególnych elementów na użytkownika?  
Prosimy również o wyjaśnienie, czy w punkcie 2 Zamawiający miał na myśli wielość, czy wielkość plików?  
Prosimy także o informację, czy czas trwania schematu przetwarzania nie powinien być uzależniony od zajętości 
systemu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ilość przestrzeni dyskowej na użytkownika została oszacowana na 12,5 GB średnio na użytkownika. Zgodnie z 
wymaganiem z dokumentu Specyfikacja wymagań rozdział 4.1. punkt 5. Wykonawca musi przewidzieć minimum po 
12,5 GB dla każdego z 1000 użytkowników (liczba początkowych użytkowników wynika z szacunków 
zapotrzebowania na usługi Systemu PDS). Ilość przestrzeni dyskowej przypadającej na użytkownika powinna być 
jednak możliwa do zmiany, stąd wymaganie dotyczące możliwości parametryzacji. 
W punkcie 2. intencją Zamawiającego było określenie wymagania dotyczącego możliwości parametryzacji 
wielkości (rozmiaru) pliku, który może zostać zaimportowany do systemu przez Użytkownika. Zamawiający 
zmodyfikował wymaganie RQ-UU-9 w załączniku nr 7 do OPZ. 
Czas trwania schematu przetwarzania musi mieć możliwość parametryzacji bez względu na obciążenie Systemu 
PDS. Zapytania (uruchomienie schematu przetwarzania) trwające powyżej parametru określającego dozwolony 
limit czasu będą wykonywane przez System w trybie wsadowym. Bez względu, czy zapytania realizowane będą 
poza godzinami wzmożonego obciążenia Systemu (np. w nocy zapytania mogą wykonywać się szybciej z racji 
większej dostępności zasobów),  czy nie, po przekroczeniu danego parametru będą przenoszone w tryb wsadowy.  
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Intencją Zamawiającego jest umożliwienie modyfikacji limitu czasu na realizację schematu przetwarzania w trybie 
on-line. 
 
Pytanie 168: 
Pytanie ogólne  
Z analizy udostępnionych dokumentów wynika, iż istotnym składnikiem występującym w ABM bądź PGS – Faza II 
(zob. np. Studium wykonalności projektu PDS str. 31) jest Moduł generowania danych. Czy Zamawiający dysponuje 
dokumentacją powykonawczą dla tego modułu? Jeśli tak to wnioskujemy o udostępnienie również tej 
dokumentacji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dokumentacja dotycząca Modułu Generowania Danych zostanie udostępniona Wykonawcy PDS po podpisaniu 
umowy. 
 
Pytanie 169: 
Pytanie dot. 3.1. Moduł generowania danych ABM.  
Czy przy budowie Systemu PDS należy zachować wymóg odseparowania Systemu PDS od Systemu ABM i 
zapewnienia komunikacji pomiędzy tymi systemami jedynie poprzez interfejs API (tak jak to miało miejsce w 
przypadku postępowania 8/POIG/PN/2015)?  
Wtedy, jak rozumiemy, po stronie PDS dostępne by były jedynie listy jednostek statystycznych, dla których mogą 
być wyliczane analizy, natomiast po stronie ABM – w „odseparowanej infrastrukturze” – dostępne by były dane 
jednostkowe wykorzystywane do wyliczenia analiz.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, przy budowie systemu PDS należy zachować wymóg odseparowania Systemu PDS od Systemu ABM i 
zapewnienia komunikacji pomiędzy tymi systemami jedynie poprzez interfejs API. 
 
Pytanie 170: 
Pytanie dot. SIWZ pkt.9.8.  
Zamawiający w punkcie 9.8 SIWZ używa sformułowania, że (…) „wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów (…) następnie w kolejnych punktach 1, 2 i 6 w których wymienia 
poszczególne oświadczenia i dokumenty zaznacza, że dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 1, 3 
lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków.  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy dokumenty, oświadczenia wymienione w punkcie od 1- 7 mają być ważne 
na dzień ich złożenia czy na dzień złożenia oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego dokumenty wskazane w pkt 9.8 SIWZ, aktualne na dzień ich 
złożenia, z zastrzeżeniem, że dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 
warunków udziału zarówno na dzień składania ofert jak i na dzień złożenia ww. dokumentów. 
 
Pytanie 171: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) Umowy, obowiązek 
przekazania kodu źródłowego nie dotyczy Oprogramowania Standardowego wykorzystanego przy budowie 
Oprogramowania Dedykowanego?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) Umowy, obowiązek przekazania kodu źródłowego nie 
dotyczy Oprogramowania Standardowego wykorzystanego przy budowie Oprogramowania Dedykowanego. 
 
Pytanie 172: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć § 9 ust. 12 Umowy? Jest to o tyle 
uzasadnione, że przedmiotowe postanowienie, w nadmiernym zakresie ogranicza możliwość Wykonawcy do 
dochodzenia swoich praw, co w porównaniu z katalogiem uprawnień przysługujących Zamawiającemu, prowadzi 
do wniosku, że Zamawiający w sposób ponadnormatywny przenosi na Wykonawcę ryzyko związane z wykonaniem 
Umowy. Ponadto, postanowienie stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, wyrażonej w art. 7 ust. 1 Ustawy 
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PZP. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na usunięcie powyższego postanowienia, Wykonawca wnosi o 
przedstawienie, w odpowiedzi na niniejsze pytanie, testu proporcjonalności (niezbędności, odpowiedniości i 
proporcjonalności sensu stricto środków do osiągnięcia założonego celu), który uzasadni prawidłowość 
sformułowanego postanowienia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 9 ust. 12 umowy. Wystąpienie nieznanych Zamawiającemu 
przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po Jego stronie, uniemożliwia Zamawiającemu podjęcie 
działań mających na celu usunięcie tych przeszkód. W związku z tym, jedynie pisemna informacja Wykonawcy  
o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, może stanowić bodziec do 
podjęcia przez Zamawiającego odpowiednich kroków. Nieujawnienie przez wykonawcę informacji o leżących po 
stronie Zamawiającego, a nieznanych mu przeszkodach w realizacji umowy, nie może czynić Zamawiającego 
odpowiedzialnym za wynikające z wystąpienia tych przeszkód skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia 
przez Wykonawcę od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego.  
 
Pytanie 173: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić podstawę odpowiedzialności Wykonawcy z 
opóźnienia na zwłokę? Znajduje to swoje uzasadnienie w opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 
„Analizie Dobrych Praktyki w branży IT” (rozdział IV pkt 6 lit. C), która potwierdza, że obowiązującym standardem 
rynkowym jest odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie winy, a zmiana zasad odpowiedzialności musi się wiązać 
ze wzrostem kosztów ofert albo nawet ze zbyt dużym ryzykiem ekonomicznym, aby Wykonawcy zdecydowali się na 
złożenie ofert. Ponadto należy zauważyć, że proponowana zmiana wpisuje się w kierunek zmian wyrażonych w 
nowouchwalonej Ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności w normę 
wyrażoną w art. 433, zgodnie z którą kara za opóźnienie ma być wyjątkiem, a nie przyjętą regułą.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 7 do SIWZ odnoszące się do opóźnienia, bez zmian. 
 
Pytanie 174: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć procentową wysokość kar umownych, o 
których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 3-8 Umowy, do poziomy 0,1%? Obniżenie kar umownych jest o tyle uzasadnione, że 
zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Analizą Dobrych Praktyk w 
umowach IT”, w szczególności rozdział IV pkt 6 lit. D, wysokość kar umownych powinna pozostawać w 
rzeczywistym stosunku do potencjalnych strat Zamawiającego, a dopiero obniżona wartość spełnia taki warunek. 
Należy również zauważyć, że proponowana modyfikacja wpisuje się w kierunek zmian wyrażonych w 
nowouchwalonej Ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 3-8 wzoru umowy, bez zmian. Określona przez Zamawiającego 
wysokość kar umownych pozostaje w rzeczywistym stosunku do potencjalnych strat Zamawiającego. W dniu 4-02-
2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów wzoru umowy – stanowiącego Załącznika nr 7 do SIWZ, w 
zakresie wysokości kar umownych określonych w § 11 ust. 1 pkt 3-8 wzoru umowy. 
Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy nowouchwalonej Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień 
Publicznych, zaczną obowiązywać od 1.01.2021 r.  
 
Pytanie 175: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się z obniżyć procentową wartość kar umownych, o 
których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 9 Umowy, do poziomu 0,3%? Obniżenie kar umownych jest o tyle uzasadnione, że 
zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Analizą Dobrych Praktyk w 
umowach IT”, w szczególności rozdział IV pkt 6 lit. D, wysokość kar umownych powinna pozostawać w 
rzeczywistym stosunku do potencjalnych strat Zamawiającego, a dopiero obniżona wartość spełnia taki warunek. 
Należy również zauważyć, że proponowana modyfikacja wpisuje się w kierunek zmian wyrażonych w 
nowouchwalonej Ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy, bez zmian. Określona przez Zamawiającego 
wysokość kar umownych pozostaje w rzeczywistym stosunku do potencjalnych strat Zamawiającego. Zamawiający 



 

21 

zwraca uwagę, że przepisy nowouchwalonej Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, zaczną 
obowiązywać od 1.01.2021 r.  
 
Pytanie 176: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć procentową wartość karu umownej, o 
której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 16 do poziomu 0,01%? Obniżenie kar umownych jest o tyle uzasadnione, że zgodnie z 
opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Analizą Dobrych Praktyk w umowach IT”, w 
szczególności rozdział IV pkt 6 lit. D, wysokość kar umownych powinna pozostawać w rzeczywistym stosunku do 
potencjalnych strat Zamawiającego, a dopiero obniżona wartość spełnia taki warunek. Należy również zauważyć, 
że proponowana modyfikacja wpisuje się w kierunek zmian wyrażonych w nowouchwalonej Ustawie z dnia 11 
września 2019 Prawo Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 16 wzoru umowy, bez zmian. Określona przez Zamawiającego 
wysokość kar umownych pozostaje w rzeczywistym stosunku do potencjalnych strat Zamawiającego. Zamawiający 
zwraca uwagę, że przepisy nowouchwalonej Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, zaczną 
obowiązywać od 1.01.2021 r.  
 
Pytanie 179: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się wytłumaczyć, czym różni się kopia archiwalna od 
kopii zapasowej, o których mowa w § 14 ust. 7 pkt. 2) Umowy, a ponadto zgodzi się wytłumaczyć na czym polegają 
„standardowe procesy backup-u”?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rozumie kopie archiwalne jako wersje Oprogramowania standardowego Wykonawcy oraz 
Dokumentacji standardowej Wykonawcy wchodzące w skład danej kopii archiwalnej Systemu PDS. Kopie 
archiwalne będą to wersje Systemu PDS, znacząco różniące się od siebie – kolejna wersja Systemu PDS, w 
której znajdują się znaczące modyfikacje w stosunku do wersji poprzedniej będzie kolejną wersją archiwalną 
(w wersji tej zmianie ulegną poszczególne funkcjonalności, procesy lub zmienią się komponenty Systemu). 
Kopia archiwalna może służyć do przywrócenia wersji Systemu sprzed danego okresu czasu. Przez kopię 
zapasową Zamawiający rozumie tworzoną na bieżąco w celach backupu kopię Systemu PDS, a więc i 
wchodzącego w jego skład Oprogramowania standardowego Wykonawcy oraz Dokumentacji standardowej 
Wykonawcy. Kopia ta będzie tworzona zgodnie z regułami backupu. Kopia zapasowa jest kopią ostatniej 
wersji Systemu PDS tworzoną na bieżąco (w zależności od ustaleń w określonych odstępach czasu lub po 
każdorazowej zmianie dokonanej w Systemie). Kopia ta służy do przywracania, w przypadku pojawienia się 
awarii lub innych problemów z funkcjonowaniem Systemu wymagających zastosowania tego rodzaju 
procedur, ostatniej wersji Systemu PDS. Poprzez sformułowanie „standardowe procesy backup-u” 
Zamawiający miał na myśli wykonywanie pełnej kopii Systemu PDS, czyli inaczej backup całościowy. 
 
Pytanie 181: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć z postanowienia § 14 ust. 7 pkt. 2) 
następujące słowa „lub kopii w celu realizacji testów tego oprogramowania”?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie powyższego fragmentu. Utworzenie kopii Systemu zawierającej 
Oprogramowanie standardowe Wykonawcy oraz Dokumentację standardową Wykonawcy jest niezbędne np. z 
powodów związanych z rozwojem środowiska PDS. Intencją Zamawiającego jest utrzymanie możliwości 
wykonywania testów np. dla nowo dodanych fragmentów Oprogramowania Dedykowanego, które muszą w pełni 
integrować się z dostarczonym Oprogramowaniem standardowym Wykonawcy. 
 
Pytanie 182: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy, jedynym 
przypadkiem, w którym nie udzieli zgody na udział podwykonawcy, będzie niespełnienie przez podwykonawcę 
formalnych przesłanek udziału w postępowaniu?  
 
 



 

22 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapisy § 17 dotyczącego podwykonawstwa należy rozpatrywać globalnie. W § 17 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający 
wskazał, że Wykonawca będzie miał możliwość, aby w trakcie realizacji Umowy powierzyć wykonanie części 
Umowy nowemu podwykonawcy lub dokonać zmiany podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego i 
uzyskania jego zgody. Ponadto Zamawiający w § 17 ust. 4 wzoru umowy określił, że w przypadku zmiany 
podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca dodatkowo wykaże, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W § 17 ust. 5 wzoru 
umowy, Zamawiający zastrzegł, że w przypadku, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego przez 
Wykonawcę podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy. 
 
Pytanie 183: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć postanowienie § 19 ust. 2 pkt. 2) Umowy? 
Jest to o tyle uzasadnione, że interes Zamawiającego jest już w sposób należyty chroniony w § 19 ust. 2 pkt. 1) i 3), 
a wprowadzanie tak restrykcyjnego postanowienia, przy tak dużym systemie, będzie musiało zostać uwzględnione 
przy kalkulowaniu ryzyk, a w związku z czym, musi negatywnie odbić się na oferowanych przez wykonawców 
cenach.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 19 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy mowy, bez zmian. 
 
Pytanie 184: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 20 ust. 1 Umowy i zawartą w nim 
definicję Informacji Poufnych? Jest to o tyle uzasadnione, że w aktualnym brzmieniu, można mieć uzasadnione 
wątpliwości co do ważności takiego postanowienia, ponieważ Informacją Poufną są dosłownie wszystkie 
informacje.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 20 ust. 1 wzoru Umowy, bez z mian. Informacjami poufnymi są wszelkie 
dotyczące Zamawiającego dane i informacje z wyłączeniem informacji, o których mowa w § 20 ust. 3 wzoru Umowy 
 
Pytanie 185: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający może wytłumaczyć w jaki sposób należy rozumieć zasadę 
bezstronności wskazaną w postanowieniu § 23 ust. 1 Umowy, ewentualnie Zamawiający usunie przesłankę 
bezstronności z tego postanowienia? Jest to o tyle uzasadnione, że Wykonawca jako Strona umowy nie może 
jednocześnie pozostawać bezstronny?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 23 wzoru umowy bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią § 23  
ust. 2 wzoru umowy „przez konflikt interesów rozumieją sytuacje, w których Wykonawca lub osoby, za pomocą 
których wykonuje Umowę pozostają: 
1) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli z członkami organów zarządzających oraz pracownikami Zamawiającego zaangażowanymi w 
realizacje przedmiotu Umowy;  

2) z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 
do bezstronności tych osób.” 

 
Pytanie 186: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ – Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych (wzór). Czy 
zamawiający zgodzi się, zmienić § 1 ust. 8 Umowy Powierzenia przetwarzania danych osobowych i dostosuje treść 
postanowienia umownego do normy wyrażonej w art. 28 ust. 10 RODO?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie celów i sposobów 
przetwarzania, określonych przez administratora danych. W sytuacji gdy procesor naruszy tę zasadę i bez wiedzy i 
zgody administratora samodzielnie określi cele i sposoby przetwarzania, zgodnie z Art. 28 ust. 10 RODO, taki 
podmiot przetwarzający będzie ponosił odpowiedzialność jak administrator danych w odniesieniu do tego 
przetwarzania w przypadku naruszenia przepisów RODO. Zamawiający dokonał zmian zapisów w § 1 ust. 8 Umowy 
Powierzenia Przetwarzania Danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 20 do Załącznika nr 7 do SIWZ.  
 
Pytanie 187: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór). Czy 
Zamawiający zgodzi się usunąć postanowienie § 3 ust. 3 Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych osobowych? 
Jest to o tyle uzasadnione, że w aktualnym brzmieniu postanowienie, przenosi na Wykonawcę odpowiedzialność w 
zakresie, na który nie ma żadnego wpływu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, podmiot przetwarzający musi zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa 
osób, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. c, podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki 
wymagane na mocy art. 32 – Bezpieczeństwo przetwarzania. 
Zmawiający pozostawia zapisy § 3 ust. 3 Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych osobowych, stanowiącej 
Załącznik nr 20 do Załącznika nr 7 do SIWZ, bez zmian. 
 
Pytanie 188: 
Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór). Czy 
zamawiający zgodzi się zmienić termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych z 24 do 36h? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 RODO podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, który nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu. W związku z tym, że Administrator danych potrzebuje czasu na 
zgromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z naruszeniem, musi mieć realny czas na analizę naruszenia i 
ewentualne przygotowanie zawiadomienia do UODO.  
Zamawiający pozostawia zapisy § 5 ust. 1 i 2 Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych osobowych, stanowiącej 
Załącznik nr 20 do Załącznika nr 7 do SIWZ, bez zmian. 
 
Pytanie 189: 
SIWZ, pkt 9.1 - Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, będącego Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, 
lub ze trony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/  
http://gus.ezamawiajacy.pl. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia JEDZ przy użyciu narzędzi 
udostępnionych przez Zamawiającego w zakładce „Uzupełnij JEDZ” dostępnej na stronie postępowania: 
https://gus.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=noticeTab&iRfxRound=8059 
- Eksportuj do XML 
- Elektroniczny formularz JEDZ 
- Załącznik XML 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 9.1 SWZ „Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

https://gus.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=noticeTab&iRfxRound=8059
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dyrektywy 2014/24/UE, będącego Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, 
lub ze trony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ:  
 http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 
 http://gus.ezamawiajacy.pl.” 
Zamawiający dopuszcza pobranie JEDZ w Platformy zakupowej zamawiającego ale wymaga złożenia oświadczenia 
wraz z ofertą w sposób określony w SIWZ. 
 
Pytanie 190: 
Załącznik nr 7 do SIWZ, § 5 ust 2 – 3 - Wnosimy o zmianę terminów wyrażonych w datach bezwzględnych na 
terminy wyrażone w miesiącach od daty zawarcia umowy. Zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nie mają 
wpływu na termin zakończenia procedury przetargowej jak i na termin podpisania umowy. Wskazane terminy 
mogą zostać dalece opóźnione np. z uwagi na przedłużającą się procedurę odwoławczą. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Terminy określone w § 5 ust. 2 i ust. 3 nie są określone w datach bezwzględnych, w związku z tym pytanie jest 
bezprzedmiotowe. Jeżeli wykonawca miał na myśli termin realizacji Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - oraz termin 
realizacji Etapu 2 – wyrażone w datach bezwzględnych, określone w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3) wzoru umowy, to 
Zamawiający wyjaśnia, że pozostawia ww. terminy bez zmian, z uwagi na konieczność dochowania terminów 
wynikających z harmonogramu realizacji Projektu PDS. 
 
Pytanie 191: 
Załącznik nr 7 do SIWZ, § 20 Poufność danych i informacji - Mając na uwadze bardzo szeroką definicję informacji 
poufnych skutkującą tym, iż praktycznie zdecydowana większość informacji będzie zgodnie z definicją 
przedmiotowego paragrafu stanowiła informacje poufne wnosimy aby informacje uważane za poufne były 
stosownie oznaczane przez Zamawiającego. Ułatwi to stronom realizację umowy i zlikwiduje wątpliwości 
interpretacyjne. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W celu zlikwidowania wątpliwości interpretacyjnych można uznać, że wszystkie informacje dotyczące 
Zamawiającego (poza informacjami, o których mowa w § 20 ust. 3), są uznane za informacje poufne i podlegają 
ochronie. 
 
Pytanie 192: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wymaganie RQ-PG-1.11- Prosimy o podanie wersji usług 
WMS/WMTS/WFS, które mają być obsługiwane w tym wymaganiu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W wymaganiu RQ-PG-1.11 obsługiwane mają być wersje WMS od 1.1.1 do 1.3.0, WMTS 1.0.0 oraz WFS od 1.0.0 do 
2.0.2. W przypadku publikacji nowych wytycznych technicznych ww. usług. System musi obsługiwać usługi do 
wersji aktualnych na dzień odbioru Systemu. 
 
Pytanie 193: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wymaganie RQ-PG-1.12  - Czy widżet bieżącej lokalizacji ma 
działać dla klientów desktopowych systemu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, widżet bieżącej lokalizacji ma działać dla klientów desktopowych systemu. 
 
Pytanie 194: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wymaganie RQ-PD-1 - Jakiego rodzaju przetwarzania danych 
mają być wykonywane przez system?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rozumie przetwarzanie danych jako przekształcanie treści i danych wejściowych poprzez 
wykonywanie różnych operacji w celu uzyskania wyników w określonej postaci. Wymaganie RQ-PD-1 stanowi 
wymaganie agregujące wymagania umieszczone poniżej. Rodzaje przetwarzania danych zostały wyspecyfikowane 
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w załącznikach do OPZ: nr 4– Model dziedziny, nr 5 – Użytkownicy i funkcje systemu oraz nr 7 Specyfikacja 
wymagań. 
 
Pytanie 195: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wymaganie RQ-PD-2.2.1 - Jakie funkcjonalności ma symulować 
„zaślepka systemu” Moduł generowania danych Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania RQ-PD-2.2.1. 
Zgodnie z treścią wymagania RQ-PD-2.2.1 „W związku z opracowaniem mechanizmów integracji Systemu PDS z 
Systemem ABM, Wykonawca opracuje specyfikację interfejsu (API) pomiędzy tymi systemami. Ta sama 
specyfikacja zostanie wykorzystana do implementacji interfejsu pomiędzy Systemem PDS i Analitycznym 
Systemem Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki)”.  
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania interfejsu pomiędzy Systemem PDS, a Analitycznym Systemem 
Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki). 
Wykonawca przygotuje specyfikację i zbuduje interfejs integracji pomiędzy Systemem PDS i Analitycznym 
Systemem Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki) w oparciu o mechanizmy integracji z systemem ABM, przy 
założeniu, że Analityczny System Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki) będzie oparty na bazach danych MS SQL 
Server. Zamawiający udostępni struktury danych jednostkowych ABM z zakresu NSP, na bazie których Wykonawca 
wykona „zaślepkę”. 
 
Pytanie 196: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wymaganie RQ-ED-2.6  - Prosimy o udostępnienie dokumentacji 
struktury i formatu bazy OPER.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Struktura bazy OPER opisana została w udostępnionym, na wnioski wykonawców, dokumencie 
PGS2_Dokumentacja_powykonawcza_System_PBA.pdf. 
Zgodnie z zapisami pkt 14.1.2) ppkt 4 SIWZ: „W związku z przygotowaniem Koncepcji, Zamawiający na pisemny 
wniosek Wykonawcy, udostępni elektroniczne wersje poniższych dokumentów: 
1) Dokumentacja powykonawcza Systemu Portal Geostatystyczny – Faza II; 
2) Dokumentacja powykonawcza Systemu ABM; 
3) Studium Wykonalności projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS); 
4) Plan zaangażowania użytkowników końcowych w prace związane z portalem PDS.” 
 
Pytanie 197: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 4.1 punkt 8. Podpunkt 1) punkt d) - Jakie 
analizy geostatystyczne niedostępne na poziomie aplikacji internetowej ma zamiar wykonywać Zamawiający w 
oprogramowaniu desktopowym? Prosimy podanie listy tych analiz.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ma zamiar wykonywać analizy równoważne do dostępnych w oprogramowaniu ArcGIS for Desktop 
Advanced / ArcGIS Pro z rozszerzeniami Geostatistical Analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, i Data 
Interoperability. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie rozdziału 4.1 punktu 8 podpunktu 2) załącznika nr 7 
do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 198: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 4.1 punkt 8. Podpunkt 2) - Jaka wersja oprogramowania ArcGIS for 
Desktop jest wykorzystywana w środowisku Zamawiającego oraz jaki jest jej poziom funkcjonalny (Advanced / 
Standard /Basic) oraz typ licencji?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W środowisku Zamawiającego wykorzystywane jest oprogramowanie ArcGIS for Desktop w wersji 10.4.1 na 
poziomach funkcjonalnych Advanced (licencja współdzielona – concurrent use), Standard (licencje współdzielone 
– concurrent use), Basic – licencje jednostanowiskowe. 
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Pytanie 199: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 4.1 punkt 9. i 10 - Ile i jakie wersje oprogramowania Esri ArcGIS 
Server SE oraz na ile corów , dostępne będą po konsolidacji rozwiązań?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że do budowy systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące licencje ArcGIS for 
Server: 
 ArcGIS for Server Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores License, wersja 10.4.1, liczba licencji: 1 
 ArcGIS for Server Enterprise Standard (Windows) Up to Four Cores License, wersja 10.4.1, liczba licencji: 19. 
 
Pytanie 200: 
Załącznik nr 7 do SIWZ , §9 ust. 13 stanowi, że „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność zrealizowanych 
prac z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa” - Prosimy o wskazanie zamkniętego katalogu przepisów 
prawnych z którymi ma być zgodny System PDS oraz potwierdzenie, że dostosowywanie do zmian prawnych 
będzie następowało w trybie Zleceń w ramach Nadzoru Autorskiego. W przypadku braku akceptacji powyższej 
propozycji Wykonawca nie będzie w stanie oszacować zakresu i kosztu przyszłych zmian wynikających z zmian 
prawnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Katalog obowiązujący przepisów prawa, które muszą zostać spełnione w trakcie realizacji Umowy oraz 
użytkowania wytworzonego systemu informatycznego ma charakter otwarty i jest uzależniony od przyjętego prze 
wykonawcę sposobu wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby zarówno wytworzony produkt 
informatyczny jak i sposób jego wykonania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa odpowiednio. 
 
Pytanie 201: 
Załącznik nr 7 do SIWZ , §4 -  Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do § 4 dodatkowy  
ust. 9 o treści: 
„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 zgodnie z przepisami prawa nakładają na obydwa podmioty kontraktu określone obowiązki. 
Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest należycie zrealizować przedmiot umowy, a Zamawiającego odebrać 
przedmiot i zapłacić wynagrodzenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy w § 4 wzoru umowy, bez z mian. 
 
Pytanie 202: 
Załącznik nr 7 do SIWZ, § 11 ust. 1 - Czy Zamawiający zamieni słowo „opóźnienie” na „opóźnienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy?. Uzasadnienie: Możliwe jest opóźnienie z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub podmiotów trzecich nie związanych z Wykonawcą. Sytuacja ta nie będzie siłą wyższą a jednak 
Wykonawca nie powinien ponosić za nią odpowiedzialności, byłoby to niezgodne z zasadami współżycia 
społecznego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1. Wzoru umowy, bez zmian. 
 
Pytanie 203: 
Załącznik nr 7 do SIWZ, § 11 ust. 2, 4 i 5 -  Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający widzi możliwość 
dodania w § 11 ust. 2 zdania o  następującym brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie 
zapisów umowy nie przekroczy 20%  wartości netto wynagrodzenia.” 
oraz w ust. 4 i 5 zdania: „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, wynikająca z niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez 
utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia umownego netto.” 
Wykonawca argumentuje dodanie powyższych ustępów tym, że brak takich ograniczeń musiałby skutkować 
znaczącym podwyższeniem wartości ofert i samej umowy. W konsekwencji, wartość umowy znacząco odbiegałaby 
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od obowiązujących realiów rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa, także w 
trybie Prawa Zamówień Publicznych czyniła zadość funkcjonującym zasadom rynku.  
Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT (dokument 
przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych, aktualna treść pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24244/Analiza_dobrych_praktyk_w_zakresie_realizacji_umo
w_IT.pdf): „odpowiedzialność stron winna być ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą 
wyeliminowania sytuacji, w której strona (tu Wykonawca – przypis Pytającego) będzie odpowiadała za trudne do 
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony”. To samo dotyczy wprowadzenia limitu odpowiedzialności z 
tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy - Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka 
przewyższającego całkowitą wartość projektu IT, jak również ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej o 
wartości, która mogłaby prowadzić do przysporzenia Zamawiającego (niezgodne z zasadami kształtującymi 
odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie Kodeksu cywilnego).  
Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w 
zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co 
ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim 
Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – 
współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie 
zapisów, zgodnie z którymi: 
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 
kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”. 
- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to 
podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do 
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy zapisów ograniczających łączny limit kar 
umownych oraz całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy. Celem głównym Projektu 
„Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” PDS, jest poszerzenie zakresu oraz 
dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki 
publicznej, dla osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych, klientów instytucjonalnych oraz pracowników 
służb statystyki publicznej, zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Określony w § 11 katalog 
przesłanek naliczenia kar umownych, stanowi zabezpieczenie interesów Zamawiającego, a tym samym interesów 
Skarbu Państwa na wypadek uchybień Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, uniemożliwiających 
osiągnięcie wskazanego powyżej celu. 
 
Pytanie 204: 
Załącznik nr 7 do SIWZ, § 16 - Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści w §16 zapis o wyłączeniu 
rękojmi np.: 
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu. Wykonawca za 
prawidłową realizację przedmiotu umowy odpowiada na zasadzie gwarancji udzielonej Zamawiającemu.”  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Wyłączenie rękojmi, a tym samym 
brak zabezpieczenia interesów skarbu Państwa poprzez pozbawienie Zamawiającego prawa do dochodzenia 
swych roszczeń w ramach udzielonej przez wykonawcę rękojmi, stanowiło było naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, do przestrzegania której Zamawiający, jako jednostka finansów publicznych, jest zobowiązany. 
 
Pytanie 205: 
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy, Poz. 3.b w tym: licencje, jeśli są wymagana, łącznie - Prosimy o 
wyjaśnienie które pozycje formularza cenowego mają stanowić sumę podaną w pozycji 3b? Prosimy o wskazanie w 
jaki sposób wartość pozycji 3.b ma być wliczona w wartość pozycji 3 ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
1) Sumę podaną w pozycji 3b stanowi wartość licencji oprogramowania systemowego ujęta w pozycji 3.1.2 

Formularza cenowego, zwanego do dalej „FC” oraz wartość licencji oprogramowania narzędziowego ujęta w 
pozycji 3.1.3 FC. 
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2) na wartość Zadanie 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-
narzędziowej Systemu PDS, łącznie, ujętego w pozycji 3 Formularza cenowego składają się: łączna wartość 
dostawy, instalacji i konfiguracji potrzebnych składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej 
systemu PDS wskazana w pozycji 3.1 FC, wartość dokumentacji powykonawczej dla Infrastruktury sprzętowo-
systemowo-narzędziowej, wskazana w pozycji 3.2 FC, łączna wartość przeniesienie autorskich praw 
majątkowych, wskazana w pozycji 3a FC oraz łączna wartość licencji wskazana w pozycji 3b FC. 

Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie pozycji 3b Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik  
nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 206: 
Odpowiedź na pytanie nr 7 pisma „Modyfikacji i wyjaśnienia SIWZ” z dnia 22.01.2020 roku,  
1. W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na pytanie nr 7 pisma „Modyfikacji i wyjaśnienia SIWZ” z dnia 22.01.2020 
roku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego, jest aby osoba/osoby wykonujące czynności, o których 
mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, mogące być osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą 
zatrudnionymi na B2B miały status a)podwykonawcy, lub b) Członka Konsorcjum (Wykonawcy), a co za tym idzie, w 
przypadku a) podwykonawców - Wykonawca, który będzie dysponował/zatrudniał takie osoby zmuszony będzie 
do przedłożenia na etapie składania ofert JEDZa oraz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia? Natomiast w przypadku b) Członków Konsorcjum (Wykonawca) analogiczne dokumenty będzie 
musiał przedłożyć każdy Członek Konsorcjum ?Przy takim podejściu, jak rozumiemy, w przypadku a) osoby takie 
traktowane powinny być jak podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO (a nie zasób własny Wykonawcy 
działający na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych) – a co za tym idzie musi być z nimi 
zawarta umowa powierzenia (względnie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Analogiczna 
sytuacja następuje w przypadku b) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie 7 Zamawiający dopuścił, aby czynności wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ, w stosunku 
do których Zamawiający wymaga, aby wykonywały je osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
umowę o prace wykonywane były przez osoby prowadzące jednoosobową działalności gospodarczą, pod 
warunkiem, że osoby te będą osobiście wykonywać wskazane przez Zamawiającego czynności i posiadać 
jednocześnie status wykonawcy lub podwykonawcy.  
Odpowiadając na pytanie wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że zasady przetwarzania danych osobowych przez 
podmioty trzecie (podwykonawców) wskazane zostały w § 9 Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, stanowiącej Załącznik nr 20 do Załącznika nr 7 do SIWZ. 
W świetle zapisów § 9 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający potwierdza, że w 
przypadku powierzenia stronie trzeciej (podwykonawcy) przetwarzania danych osobowych wynikających z 
wykonania zadań określonych Umową o zamówienia publiczne, wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcy i do zawarcia, na 
podstawie tej zgody, umowy z podwykonawcą na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
powierzania przetwarzania danych osobowych. 
Taka sytuacja nie będzie miała miejsca w przypadku członka konsorcjum, który w świetle przepisów ustawy Pzp 
nie jest podwykonawcą, a wykonawcą występującym wspólnie. 
 
Pytanie 207: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wymaganie RQ-SP-7 - Na potrzeby ewaluacji wymagania RQ-SP-7 
prosimy o udostępnienie opisu Polityki Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej Zamawiającego.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnił Politykę Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej w dniu 4.02.2020 na stronie  
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019. 
 
Pytanie 208: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Czy jako systemy operacyjne dla rozwiązania mogą zostać użyte 
systemy klasy Linux np. Centos lub Ubuntu? 
 
 

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/?query=&nr_postepowania=53%2FST%2FPDS%2FPOPC%2FPN%2F2019
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze lokalne repozytoria aktualizacji bezpieczeństwa dla systemów 
Centos oraz Debian/Ubuntu. Zamawiający dopuszcza jako system operacyjny dystrybucje Linux Centos i 
Debian/Ubuntu. Zamawiający nie dopuszcza użycia innych dystrybucji z uwagi na nieplanowany wzrost obciążenia 
łącza internetowego i zasobów dyskowych. 
 
Pytanie 209: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej interfejsów 
udostępnianych przez Podsystem PBA i Podsystem PORTAL. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami pkt 14.1.2) ppkt 4 SIWZ: „W związku z przygotowaniem Koncepcji, Zamawiający na pisemny 
wniosek Wykonawcy, udostępni elektroniczne wersje poniższych dokumentów: 
1) Dokumentacja powykonawcza Systemu Portal Geostatystyczny – Faza II; 
2) Dokumentacja powykonawcza Systemu ABM; 
3) Studium Wykonalności projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS); 
4) Plan zaangażowania użytkowników końcowych w prace związane z portalem PDS.” 
 
Pytanie 210: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Czy zostanie udostępniony kod źródłowy aplikacji mobilnej ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Aplikacja jest udostępniana na mocy licencji. 
 
Pytanie 211: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Czy zostanie udostępniony kod źródłowy podsystemów 
podlegających rozbudowie lub dostosowaniu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Obecnie funkcjonujące podsystemy są oparte na oprogramowaniu licencjonowanym. Natomiast Zamawiający 
udostępni kod źródłowy do systemu zewnętrznego jakim jest Moduł generowania danych ABM.  
 
Pytanie 212: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 4.1.5 - Czy pojęcie "serwerów wirtualnych" obejmuje 
wykorzystanie kontenerów zamiast tradycyjnych ciężkich maszyn wirtualnych. Innymi słowy czy dopuszczalne jest 
zastosowanie narzędzi docker, kubernetes zamiast VMware? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przy zapewnieniu odpowiednich licencji przez Wykonawcę udostępni w swojej infrastrukturze 
środowisko wirtualizacyjne VMware klasy Enterprise. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innych 
rozwiązań wymagany jest bezpośredni dostęp (tj. bez wykorzystania posiadanej przez Zamawiającego 
infrastruktury) tych narzędzi do wszystkich elementów składowych PDS z wyjątkiem ruchu do strefy publikacyjnej. 
 
Pytanie 213: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 4.1.5 - lle wolnej przestrzeni fizycznej w istniejących szafach 
serwerowych (rack) będzie dostępne dla Wykonawcy na dodatkowe serwery typu rack? Proszę podać rozkład 
wolnego miejsca w standardowych jednostkach "Rack Unit" np 4U,2U,... 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom, w swojej infrastrukturze HPE Synergy miejsce na serwery i półki 
dyskowe lub możliwość doposażenia już posiadanych półek, które powinny zawierać konfigurację opisaną w 
rozdziale 4.2.8 pkt 2) i 3) Załącznika nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie przewiduje 
udostępnienia w swoich szafach miejsc "Rack Unit". Dodatkowe elementy infrastruktury PDS Wykonawca musi 
zainstalować w dedykowanych temu szafach. 
 
Pytanie 214: 
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Czy w serwerowni istnieje możliwość dostawienia nowej szafy 
serwerowej (rack) ? Czy Zamawiający zapewni odpowiednie zasilanie w przypadku umieszczenia nowej szafy? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada wolną przestrzeń w pomieszczeniach serwerowni oraz zapewni zasilanie jednofazowe dla 
dodatkowej szafy rack. Wykonawca zobowiązany jest do redundantnego podłączenia tej szafy do złączy ZUG w 
rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się na serwerowni Zamawiającego. Zapewnienie materiałów niezbędnych do 
podłączenia, w tym okablowania energetycznego zapewni Wykonawca. 
 
Pytanie 215: 
SIWZ, pkt 7.1 ppkt.4) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby doświadczenie wszystkich osób wyznaczonych do 
realizacji umowy, określone w pkt 7.1 ppkt.4) SIWZ, mogło zostać nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, tak jak to zostało opisane w przypadku Koordynatora Zespołu Wykonawcy? Zdaniem 
Wykonawcy, doświadczenie nabyte w ciągu 5 ostatnich lat nie dezaktualizuje się i jest wystarczające do pełnienia 
wskazanych ról w projekcie. Skoro najważniejsza osoba w roli Koordynatora Zespołu Wykonawcy może wykazać 
się doświadczeniem za okres ostatnich 5 lat, to nie ma powodów, żeby w przypadku pozostałych osób, okres ten 
był krótszy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 216: 
SIWZ, pkt 7.1 ppkt.4) lit.D - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby doświadczenie dla roli Analityka, opisane w pkt 7.1 
ppkt.4) lit.D SIWZ, mogło zostać nabyte albo w jednym projekcie spełniającym wymagania zgodnie z zapisami 
SIWZ, albo w dwóch projektach, które łącznie spełniają wszystkie wymagania zawarte w tym opisie? Projekty o 
takiej charakterystyce łącznie są rzadkie na rynku. Łączenie wszystkich wymaganych cech w jednym projekcie, 
negatywnie wpływa na konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę, aby doświadczenie dla roli Analityka, opisane w pkt 7.1 ppkt.4) lit.D SIWZ, zostało 
nabyte albo w jednym projekcie spełniającym wymagania zgodnie z zapisami SIWZ, albo w dwóch projektach, 
które łącznie spełniają wszystkie wymagania zawarte w tym opisie. Zmawiający dokonał modyfikacji SIWZ w 
zakresie pkt 7.1 ppkt.4) lit.D SIWZ 
 
Pytanie 217: 
SIWZ, pkt 7.1 ppkt.4) lit.B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby doświadczenie dla roli Architekt rozwiązań 
infrastruktury informatycznej, opisane w pkt 7.1 ppkt.4) lit.B SIWZ, mogło zostać nabyte albo w jednym projekcie 
spełniającym wymagania zgodnie z zapisami SIWZ, albo w dwóch projektach, które łącznie spełniają wszystkie 
wymagania zawarte w tym opisie? Projekty o takiej charakterystyce łącznie są rzadkie na rynku. Łączenie 
wszystkich wymaganych cech w jednym projekcie, negatywnie wpływa na konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę, aby doświadczenie dla roli Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej, opisane 
w pkt 7.1 ppkt.4) lit.B SIWZ, zostało nabyte albo w jednym projekcie spełniającym wymagania zgodnie z zapisami 
SIWZ, albo w dwóch projektach, które łącznie spełniają wszystkie wymagania zawarte w tym opisie. Zmawiający 
dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie pkt 7.1 ppkt.4) lit.B SIWZ 
 
Pytanie 218: 
Umowa (zał. 7 do SIWZ) par. 9 ust. 1 i ust. 13 - czy intencją Zamawiającego jest to, by Wykonawcy realizując 
zamówienie, prowadzili swoją działalność zgodnie z prawem, czy też o to, by sam przedmiot zamówienia spełniał 
jakieś wymagania prawne. Jeśli to drugie, prosimy o wskazanie, które konkretnie przepisy ma spełniać przedmiot 
zamówienia; uwzględnienie tych dodatkowych przepisów może bowiem wpłynąć na kalkulację cen ofert. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiającego wymaga, aby zarówno wykonawca realizujący przedmiot zamówienia działał zgodnie z literą 
prawa, jak również aby sam przedmiot zamówienia oraz wszystkie prace zrealizowane przez Wykonawcę, 
zmierzające do wytworzenia przedmiotu Umowy wykonane zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. 
Zamawiający wymaga, aby zarówno wytworzony produkt informatyczny jak i sposób jego wykonania były zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa odpowiednio. 
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Pytanie 219: 
Umowa (zał. 7 do SIWZ) par. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 – prosimy o obniżenie kary do 10% oraz zrelatywizowanie jej do 
wartości Zadania/Etapu, którego będzie dotyczyć odstąpienie; w przeciwnym wypadku zachodzi znaczne ryzyko 
drastycznego pokrzywdzenia Wykonawcy, np. w sytuacji wykonania prawa odstąpienia na początku projektu; 
wówczas potencjalna szkoda Zamawiającego byłaby relatywnie niewielka, kara zaś liczona od wartości całego 
projektu – drakońska; tak sformułowanie zapisy naruszają obowiązującą także w zamówieniach publicznych 
zasadę równości i uczciwości kontraktowej stron umowy; za postulowanym tu złagodzeniem kary przemawia także 
fakt, że kary za opóźnienie liczone są od wartości Zadania, którego dotyczy opóźnienia, nie zaś od maksymalnego 
wynagrodzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy, bez zmian. 
 
Pytanie 220: 
Umowa (zał. 7 do SIWZ) par 11 – prosimy o potwierdzenie, że tam, gdzie umowa stanowi o opóźnieniu i skutkach 
jego wystąpienia (np. karach umownych), należy przez to rozumieć opóźnienie zawinione. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszędzie tam gdzie umowa stanowi o opóźnieniu i skutkach jego wystąpienia, należy 
przez to rozumieć niezawinione niedochowanie terminu.  
 
Pytanie 221: 
Umowa (zał. 7 do SIWZ) par. 11 ust. 2-5 - prosimy o dopisanie postanowień limitujących odpowiedzialność: do 
100% wartości umowy w przypadku ogólnej odpowiedzialności za szkodę oraz do 20% w przypadku całości kar 
umownych; prosimy także o wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści. Ograniczanie odpowiedzialności 
wykonawców do wysokości wynagrodzenia na wykonanie umowy jest standardem w branży informatycznej i w 
zasadzie nie zdarzają się już umowy zawierane z renomowanymi podmiotami z sektora IT bez limitów 
odpowiedzialności. Zasada ta funkcjonuje również w przypadku umów zawieranych przez podmioty z sektora 
publicznego (umowy takie – jako zawierane w trybie PZP – są publicznie dostępne). Wg wiedzy Wykonawcy, 
całkowity brak limitów odpowiedzialności może skutkować brakiem złożenia ofert przez uznane podmioty, zdolne 
do wykonania projektu. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wprowadzenie umownych ograniczeń 
odpowiedzialności Wykonawcy wpłynie korzystnie na oferowane przez Wykonawców wynagrodzenie z tytułu 
wykonania zamówienia i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert. Przykładowo, szkody w postaci 
utraconych korzyści są niezwykle rzadko dochodzone w praktyce sądowej, jako bardzo trudne do określenia i 
udowodnienia, tym niemniej konieczność ich wzięcia pod uwagę przez Wykonawcę (podobnie jak ewentualnego 
braku górnej granicy odpowiedzialności) w kalkulacji kosztów wykonania zamówienia, prowadzi do podwyższenia 
ceny ofert. Korzyści wynikające z uzyskania przez Zamawiającego ofert opiewających na niższe wynagrodzenie są 
większe niż korzyści wynikające z teoretycznej możliwości dochodzenia odszkodowania w nieograniczonej 
wysokości, które w sektorze IT nie jest konieczne, ponieważ w praktyce ryzyko powstania znacznych szkód jest, z 
punktu widzenia Zamawiających, niewielkie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 
zaproponowaną przez Wykonawcę, z uwagi na fakt, że w poszczególnych karach umownych określonych w § 11  
ust. 1, Zamawiający określił górne limity tych kar. Zapisy § 11 zmienione zostały modyfikacją z dnia 4-02-2020 r. 
 
Pytanie 222: 
Umowa (zał. 7 do SIWZ) par. 13 ust. 1 - prosimy o rozważenie uzyskania licencji zamiast praw autorskich; 
odpowiednio ukształtowana licencja daje Zamawiającemu w zasadzie takie same prawa jak prawa autorskie, a 
może wpłynąć na obniżenie cen ofertowych; Wykonawcom zależy na zachowaniu praw autorskich, gdyż ich 
działalność gospodarcza opiera się w dużej mierze na produktach i know-how wypracowanych w toku 
wcześniejszych projektów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 13 ust. 1, bez zmian. 
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Pytanie 225: 
Umowa (zał. 7 do SIWZ) par. 19 ust. 2 pkt 2 i 3 – prosimy o istotne wydłużenie terminów, po których następuje stan 
rażącego naruszenia umowy. W ocenie Wykonawcy, obecnie wskazane terminy w żadnej mierze nie odpowiadają 
definicji rażącego naruszenia, wręcz przeciwnie, opóźnienie rzędu 5 dni (czy też, tym bardziej, opóźnienie 
jakiekolwiek – pkt 3), jest opóźnieniem nieznacznym, drobnym, które nie powinno skutkować sięganiem po tak 
drastyczne narzędzie jak odstąpienie od umowy. Odstąpienie przeznaczone jest do stosowania w okolicznościach, 
w których stosunku prawnego nie da się już utrzymać, nie zaś, gdy jest on nadal zrealizowany, lecz tylko trochę po 
terminie. W rezultacie obecnych zapisów możliwa jest sytuacja, gdy zamówienie będzie wykonane prawidłowo, 
lecz 5 dni po terminie, co spowoduje odstąpienie i naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wartości 
zamówienia. Scenariusz taki nie jest możliwy do akceptacji, w warunkach obowiązku przestrzegania zasady 
równowagi i uczciwości kontraktowej stron umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy § 19 ust. 2 pkt 2 i 3 wzoru Umowy, kształtują uprawnienie a nie obligatoryjny 
wymóg dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy, w związku z tym Zamawiający pozostawia zapisy § 19 ust. 2 
pkt 2 i 3 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, bez zmian. Dochowanie terminu realizacji 
zamówienia warunkuje realizację projektu w wyznaczonych ramach czasowych. 
 
Pytanie 228: 
SIWZ pkt 14.1 2) 3. Czy brak złożenia wraz z ofertą koncepcji spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium nr 2 czy 
odrzucenie oferty Wykonawcy? W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez koncepcji Zamawiający nie 
będzie mógł poznać istotnych kwestii związanych z proponowanym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokument Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, jest dokumentem o charakterze 
deklaratywnym a nie obligatoryjnym, którego Zamawiający nie wymaga, aby został złożony wraz z ofertą, jeżeli nie 
jest to życzeniem Wykonawcy. W związku z tym, w przypadku, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Koncepcji 
realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie miał prawa do odrzucenia oferty Wykonawcy, a jedynie 
będzie miał obowiązek, aby przyznać 0 punktów w kryterium nr 2 – Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 229: 
SIWZ pkt 14.1 2) 3. Czy w przypadku braku złożenia kompletnej koncepcji i przyznania przez Zmawiającego  
0 punktów w kryterium nr 2 oferta zostanie odrzucona? W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty  
z niekompletną koncepcją Zamawiający nie będzie mógł poznać istotnych kwestii związanych z proponowanym 
sposobem realizacji przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokument Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, jest dokumentem o charakterze 
deklaratywnym a nie obligatoryjnym, którego Zamawiający nie wymaga, aby został złożony wraz z ofertą, jeżeli nie 
jest to życzeniem Wykonawcy. W związku z tym, w przypadku, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą Koncepcję 
realizacji przedmiotu zamówienia, która w ocenie punktowej uzyska 0 pkt, to Zamawiający nie będzie miał prawa 
do odrzucenia takiej oferty. 
 
Pytanie 230: 
Umowa par. 15. Prosimy o wyjaśnienie w jakim okresie ma być świadczona gwarancja i wsparcie techniczne dla 
oprogramowania narzędziowego. W par 15 ust 7 pkt 3 jest mowa, że wsparcie dla oprogramowania narzędziowego 
będzie świadczone będzie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru Zadania 3. W ust 6 jest 
jednak zapis, że usługi gwarancyjne obejmują m.in. świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego, 
którymi objęte będzie dostarczone przez Wykonawcę Oprogramowanie systemowe i Oprogramowanie 
narzędziowe. Natomiast ust 3 i 4 określają czas trwania gwarancji na 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru 
Etapu 1 (część 1 i 2) dla  gwarancji na I poziomie oraz kolejny okres po zakończeniu gwarancji na I poziomie 
kończący się 12 miesięcy od daty podpisania z końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W związku z tym 
terminy wsparcia dla oprogramowania narzędziowego oraz usług gwarancyjnych nie pokrywają się (wsparcie 
zaczyna obowiązywać wcześniej, bo od odbioru zadania 3 w części 1 w Etapie 1, a usługi gwarancji rozpoczynają się 
od odbioru Etapu 1 część 1). Dodatkowo okres wsparcia wygasa się przed zakończeniem usług gwarancyjnych. 
Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i określenie czy wsparcie dla oprogramowania narzędziowego będzie 
świadczone niezależnie od usług gwarancyjnych. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapisy § 15 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ nie zawierają rozbieżności. Zamawiający 
potwierdza, że wsparcie techniczne dla poszczególnych składników Oprogramowania narzędziowego, w ramach 
usług gwarancyjnych, świadczone będzie przez okres 24 miesięcy, którego bieg rozpocznie się od dnia podpisania 
z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, 
Protokołu odbioru Zadania 3, z wyłączeniem oprogramowania przewidywanego do wykorzystania w środowisku 
testowym (budowanym po uruchomieniu Systemu PDS i tzw. wygaszeniu Systemu PGS - Faza II), w przypadku 
którego okres świadczenia wsparcia technicznego będzie wynosił 12 miesięcy, natomiast gwarancja na składniki 
Infrastruktury sprzętowo – programowej, zostaje udzielona na okres 36 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od 
dnia podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Protokołu odbioru Zadania 3, z zastrzeżeniem, że w 
przypadku jeżeli gwarancja udzielana standardowo na dany składnik Infrastruktury sprzętowo – programowej 
udzielana jest na dłuższy okres, to gwarancja na ten składnik Infrastruktury sprzętowo – programowej ulega 
wydłużeniu do czasu upływu gwarancji standardowo udzielanej przez producenta. 
 
Pytanie 232: 
Prosimy o doprecyzowanie terminu rozpoczęcia wsparcia technicznego dla oprogramowania narzędziowego i 
systemowego. W załączniku 1 do SIWZ – OPZ w pkt. 4.4.4 ppkt 4 jest informacja, że wsparcie techniczne będzie 
świadczone przez okres 24 miesięcy (liczony od daty dostaw/ instalacji). Natomiast w par 15 ust 7 pkt 3  jest mowa, 
że wsparcie dla oprogramowania narzędziowego będzie świadczone będzie przez okres 24 miesięcy od dnia 
podpisania Protokołu odbioru Zadania 3. Prosimy o wskazanie kiedy rozpoczyna się okres wsparcia – od dnia 
instalacji, dnia dostawy czy od dnia podpisania Protokołu odbioru Zadania 3? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że okres wsparcia technicznego dla oprogramowania narzędziowego i systemowego, 
zgodnie z § 15 ust. 7 odpowiednio pkt 3) i 4) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, rozpoczyna się od 
dnia podpisania z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i 
Zamawiającego, Protokołu odbioru Zadania 3. 
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 4 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy, 
w ramach realizacji Zadania 3, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje Infrastrukturę sprzętowo-
systemowo-narzędziową Systemu PDS, obejmującą sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe  
i oprogramowanie narzędziowe oraz opracuje Dokumentację powykonawczą dla Infrastruktury sprzętowo-
systemowo-narzędziowej. Zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 12 lit i) wzoru umowy, potwierdzeniem odbioru Zadania 3,  
w ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował Infrastrukturę sprzętowo-systemowo-
narzędziową Systemu PDS oraz opracował Dokumentację powykonawczą dla Infrastruktury sprzętowo-
systemowo-narzędziowej, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym, przez osoby odpowiedzialne za realizację 
Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokół odbioru Zadania 3. 
 
Pytanie 233: 
Umowa par. 15 ust. 1 – prosimy o wyjaśnienie dlaczego w tym punkcie pojawia się fraza „z zastrzeżeniem ust. 3-5”.  
Forma językowa „z zastrzeżeniem” sugeruje odmienną regulację dla tego co następuje po niej. Tymczasem, w ust. 
3-5 nie ma żadnych wyjątków o zasad gwarancji. Są tam tylko opisane poziomy gwarancji, a zatem rozwinięcie ust. 
1. Zapis zatem może wprowadzać w błąd. Dlatego prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego: czy ust. 
3-5 wprowadzają jakieś wyjątki o ogólnych reguł gwarancji, czy też stanowią jedynie rozwinięcie jej zasad. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że tak jak nadmienił wykonawca zapisy ust. 3-5 w § 15 stanowią rozwinięcie ust. 1. 
 
Pytanie 234: 
Umowa par. 15 i par. 16 – prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w umowie obecne są 2 różne reżimy usuwania wad: 
gwarancja i rękojmia. Ich zasady zachodzą na siebie, przez co trudno określić do czego Wykonawcy są 
zobowiązani. Dodatkowo, gwarancja zawiera bardzo szczegółowy opis obowiązków, dużo precyzyjniejszy niż 
rękojmia: jaki jest zatem sens wprowadzania zapisów bardziej ogólnych w tej sytuacji? Poza tym, czas 
obowiązywania gwarancji jest inny niż rękojmi. Jeśli już Zamawiający decyduje się na wprowadzenie 2 reżimów, 
dlaczego nie wprowadzi jednego konsekwentnego czasu obowiązywania odpowiedzialności Wykonawców za wady. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Gwarancja i rękojmia są niezależnymi uprawnieniami Zamawiającego zmierzającymi do zapewnienia jakości 
przedmiotu Umowy. Zgodnie z art. 579 kodeksu cywilnego 
§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 
§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie 
dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 
Świadczenia te mają charakter przemienny, stosowany zgodnie z wyborem Zamawiającego bez ograniczeń. 
Zamawiający może skorzystać z rękojmi zarówno w przypadku ujawnienia się wad fizycznych (niezgodności towaru 
z umową), jak i wad prawnych (obciążenia rzeczy prawami osób trzecich). Gwarancja dotyczy przyczyn leżących w 
danej rzeczy, a zatem jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność obejmuje wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w sprzedanym przedmiocie. Dodatkowo, zgodnie z art. od 147 do 151 Ustawy Pzp okres rękojmi 
warunkuje termin zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
Gwarancja i rękojmia nie są świadczeniami jednoczesnymi i mają odmienny charakter, w związku z tym okres 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi nie musi być taki sam. 
 
Pytanie 238: 
Zamawiający zmianą SIWZ z dnia 22.01 usunął Kryterium nr 3 - Dodatkowe bezpłatne warsztaty „W”, jednocześnie 
nie zmienił formuły oceny oferty pozostawiając  w punkcie 14 SIWZ wzór P=C+K+W+S. Prosimy o doprecyzowanie 
zapisów SIWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 14.2 SIWZ. 
 
Pytanie 240 
W związku z zapisem (punkt 3.1 OPZ) "Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu 
zamówienia rozwiązania informatyczne przedstawione w Załączniku nr 3 – Opis posiadanych rozwiązań. ", prosimy 
o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający udostępni ww. rozwiązania informatyczne (w szczególności 
system PGS Faza II, ABM, BDL, Teryt). W szczególności, czy Wykonawca będzie miał możliwość wykorzystania 
infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej, licencji, usług lub funkcjonalności tych systemów?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Doprecyzowując Zamawiający udostępni poniższe rozwiązania informatyczne w zakresie: 
 PGS Faza II – zgodnie z zapisami w załączniku 7 do OPZ punkt 4.1 podpunkt 9 i 10, oraz odpowiedzią na 

pytanie 29; 
 ABM - umożliwiającym modyfikacje/tworzenie Modułu generowania danych posadowionego w 

infrastrukturze ABM; 
 BDL, TERYT zgodnie z zapisami w załączniku nr 6 do OPZ Model kontekstowy. 
 
Pytanie 243 
Zgodnie z definicją Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych określoną w załączniku nr 1 do OPZ (Słownik 
Pojęć) zapewnia on m.in. "sprawdzenie przygotowanych opracowań analitycznych wobec zachowania tajemnicy 
statystycznej, tak aby nie było możliwe ujawnienie tożsamości obiektów/podmiotów stanowiących źródło danych 
dla opracowania." Czy Wykonawca może założyć, że mechanizm zapewnienia zachowania tajemnicy statystycznej 
będzie zrealizowany po stronie Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych i będzie mógł zostać zastosowany w 
procesach pobierania danych z Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Wykonawca nie może założyć, że mechanizm zapewniania zachowania tajemnicy statystycznej będzie 
zrealizowany po stronie Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych i będzie mógł zostać zastosowany w 
procesach pobierania danych z Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych. Obecnie nakładanie tajemnicy 
statystycznej jest realizowane przez Moduł generowania danych, ale moduł ten musi zostać zmodyfikowany lub 
utworzony od nowa, ponieważ nie spełni wszystkich wymagań systemu PDS.  
 
 
 



 

35 

Pytanie 244 
Czy moduł ABM udostępniający funkcjonalność dostępu do mikrodanych zapewnia już gotowe usługi i API 
pozwalające na wykonanie określonych w SIWZ zapytań i analiz, które Wykonawca będzie mógł wykorzystać, czy 
też Wykonawca będzie musiał je przygotować po stronie ABM? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca w celu realizacji wymagań na system PDS będzie mógł zmodyfikować istniejący w AMB Moduł 
generowania danych lub utworzyć go od nowa, ponieważ obecny nie spełni wszystkich wymagań PDS. 
 
Pytanie 248 
W punkcie 4.1.7 Załącznika nr 5 do OPZ zamawiający wymaga, aby System "zapewnił użytkownikowi możliwość 
wyliczenia zadanej statystyki przy wykorzystaniu mikrodanych udostępnianych przez systemy klasy: Analityczny 
System Przetwarzania Danych - obecnie jest to System ABM, w przyszłości będzie to również Analityczny System 
Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki)". Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający określa wymagania dotyczące 
interfejsu dla wymiany informacji z planowanym systemem "Wrota Statystyki". W szczególności czy Wykonawca 
powinien przyjąć jakieś założenia przy projektowaniu generycznego interfejs dostępu do planowanego systemu 
Wrota Statystyki? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z treścią wymagania RQ-PD-2.2.1 „W związku z opracowaniem mechanizmów integracji Systemu PDS z 
Systemem ABM, Wykonawca opracuje specyfikację interfejsu (API) pomiędzy tymi systemami. Ta sama 
specyfikacja zostanie wykorzystana do implementacji interfejsu pomiędzy Systemem PDS i Analitycznym 
Systemem Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki)”.  
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania interfejsu pomiędzy Systemem PDS, a Analitycznym Systemem 
Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki). Wykonawca przygotuje specyfikację i zbuduje interfejs integracji 
pomiędzy Systemem PDS i Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki) w oparciu o 
mechanizmy integracji z systemem ABM, przy założeniu, że Analityczny System Przetwarzania Danych (Wrota 
Statystyki) będzie oparty na bazach danych MS SQL Server. Zamawiający udostępni struktury danych 
jednostkowych ABM z zakresu NSP, na bazie których Wykonawca wykona „zaślepkę”. 
 
Pytanie 255: 
W SIWZ w pkt. 3.5 Klauzula środowiskowa ppkt. 2 Zamawiający wskazał:  
"2) dostawa składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS zrealizowana została 
poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10:00–14:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku,"  
zaś w zał. nr 7 do SIWZ - umowa - w § 3 ust. 4 wskazano:  
"4. W ramach realizacji postanowień klauzuli środowiskowej, dostawę składników infrastruktury sprzętowo-
systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje poza godzinami szczytu, 
tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku."  
oraz w § 11 ust. 1 pkt 11 Umowy wskazano:  
"11) za każdy stwierdzony przypadek wykonania dostawy składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-
narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego, poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, 
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie 
Zadania 3, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy"  
Prosimy o ujednolicenie wymaganych godzin dostawy sprzętu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W dniu 28-01-2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 256: 
W zał. nr 7 do SIWZ - umowa - w § 3 ust. 4 wskazano:  
"4. W ramach realizacji postanowień klauzuli środowiskowej, dostawę składników infrastruktury sprzętowo-
systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje poza godzinami szczytu, 
tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku."  
zaś w § 11 ust. 1 pkt 11 Zamawiający określił karę za dostawę sprzętu w niewłaściwych godzinach:  
"11) za każdy stwierdzony przypadek wykonania dostawy składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-
narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego, poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, 
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w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie 
Zadania 3, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy",  
Brzmienie obydwu zapisów jest wzajemnie sprzeczne: pierwszy z przytoczonych wskazuje, iż Zamawiający wymaga 
dostawy poza godzinami szczytu, zaś drugi z przytoczonych zapisów wskazuje, iż Zamawiający naliczy karę jeśli 
dostawa infrastruktury nastąpi poza godzinami szczytu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy, w zakresie § 11 ust. 1 pkt 11. 
 
Pytanie 258: 
W SIWZ w pkt. 14.1 ust. 7 Zamawiający wskazał:  
"Każdy z merytorycznych członków Komisji, oceniający daną Koncepcje może przyznać każdemu z Elementów 
Koncepcji maksymalnie 3 pkt, zgodnie z poniższymi zasadami:  
1) W przypadku, gdy element Koncepcji nie zostanie opisany lub zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami – przyznane zostanie 0 punktów.  
2) W przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany, ale nie wszystkie jego punkty zostaną rozwinięte w 
sposób szczegółowy – przyznany zostanie 1 punkt.  
3) W przypadku, gdy wszystkie punkty elementu koncepcji zostaną opisane zgodnie z wymaganiami, ale w sposób 
niewyczerpujący tematu/zagadnienia - przyznane zostaną 2 punkty.  
4) W przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami w sposób wyczerpujący - 
przyznane zostaną 3 punkty."  
W podpunktach 2, 3 i 4 Zamawiający użył określeń "zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy", "w sposób 
niewyczerpujący tematu/zagadnienia", "w sposób wyczerpujący" i jednocześnie Zamawiający nie zdefiniował tych 
określeń, co może powodować nazbyt subiektywną ocenę osób oceniających. Niejednoznaczny sposób oceny 
spowoduje w konsekwencji podstawę do formułowania zarzutów do Zamawiającego. Wnosimy o jednoznaczne 
określenie co wchodzi w zakres : 

1. zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy - 
2. w sposób niewyczerpujący tematu/zagadnienia - 
3. w sposób wyczerpujący - 

w przeciwnym razie Wykonawca nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom Zamawiającego a członkowie Komisji nie 
będą w stanie dokonać prawidłowej oceny ze względu na subiektywną oceną każdego członka Komisji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 14.1.2) ppkt 5 oraz ppkt 7 SIWZ. Zmodyfikowany został także Załącznik nr 9 
do SIWZ. 
 
Pytanie 266: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 4, ust. 4: pkt 3 lit. b-e, lit. k-n; pkt 4 lit. b-e; pkt 12 lit. b-e; pkt 25 lit. b-
e; ust. 5 pkt 14 lit. b-e; ust. 7 pkt 7 lit. b-e 
Zgodnie ze wskazanymi postanowieniami umowy Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności 
wprowadzenia zmian, a w następnych zdaniach jest mowa o uwagach zgłoszonych przez Zamawiającego. 
Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że pojęcie „zmiany” i „uwagi” ma w tym przypadku tożsame znaczenie.  
Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, czy zmiany/uwagi mogą dotyczyć wyłącznie stwierdzonych niezgodności 
przedstawionego do odbioru produktu/Etapu z wymaganiami określonymi w umowie, czy też zmiany te mogą być 
wymagane przez Zamawiającego w innych okolicznościach niż niezgodność z umową?  
Jeśli tak, prosimy o wskazanie, jakie są inne okoliczności, w których Zamawiające będzie oczekiwał wprowadzenia 
zmian do produktu/Etapu przedstawionego do akceptacji. Ze względu na postanowienia, które wymagają od 
Wykonawcy wprowadzenia wszystkich uwag Zamawiającego, precyzyjne określenie charakteru żądanych zmian 
jest istotne dla Wykonawcy. 
Proponujemy również wydłużenie terminów na dokonanie poprawek przez Wykonawcę, szczególnie w odniesieniu 
do procedur akceptacji zadań 4a i 4b. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że użyte w § 4, ust. 4, 5, 6 i 7 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 
sformułowania „zmiany” i „uwagi” mają w tym przypadku tożsame znaczenie. Odpowiadając na drugie pytanie, 
Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszane przez Zamawiającego uwagi mogą dotyczyć wyłącznie stwierdzonych 
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niezgodności przedstawionego do odbioru produktu/Zadania/Etapu z Umową, ofertą wykonawcy, wymaganiami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia oraz umowie. 

 
Pytanie 267: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 4  ust. 4: pkt 3 lit. h; pkt 3 lit. q; pkt 3 lit. t; pkt 4 lit. h; pkt 12 lit. i; pkt 
25 lit. h; ust. 5: pkt 1; pkt 14 lit. g 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować zastrzeżenie zachowania terminów, o których mowa we 
wskazanych punktach?  
Czy należy je interpretować w ten sposób, że stosowny protokół zostanie podpisany w zastrzeżonym terminie 
przez Zamawiającego, czy też, że protokół zostanie podpisany jeśli wykonanie prac nastąpi we wskazanym 
terminie, a może jeszcze inaczej? 
W tym kontekście prosimy również o wskazanie w jakim terminie od akceptacji produktów/Etapów w toku 
procedury odbioru w formie komunikacji elektronicznej Zamawiający podpisze protokół odbioru w formie 
pisemnej. Z brzmienia poszczególnych postanowień dotyczących produktów/Etapów wynika, że Zamawiający 
najpierw dokonuje akceptacji rezultatów prac w określonych terminach w formie elektronicznej, a po akceptacji 
następuje podpisanie protokołu odbioru w formie pisemnej. Termin na podpisanie protokołów nie został jednak 
określony. 
Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 2-5 terminy realizacji poszczególnych Etapów uznaje się za zachowane jeśli w tym 
terminie zostały podpisane protokoły odbioru. 
W związku z powyższym, czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za niezachowanie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 
jeśli wszystkie prace w ramach Etapu zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, ale nie zostanie podpisany 
protokół odbioru? 
Proponujemy doprecyzować, że akceptacja produktów lub podpisanie protokołów cząstkowych wiąże się z 
obowiązkiem podpisania najpóźniej w dniu następnym protokołu odbioru Etapu.  
Analogiczna uwaga dotyczy postanowień opisujących podpisanie protokołu odbioru, gdzie nie zawarto 
zastrzeżenia zachowania terminów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że podpisanie przez Strony umowy z wynikiem pozytywnym poszczególnych protokołów 
odbioru wskazanych we wzorze umowy, potwierdza wykonanie Zadań, Etapów, Zleceń lub Umowy. Zastrzeżenie 
Zamawiającego dotyczące dochowania terminu, oznacza, że wykonanie wszystkich działań przewidzianych dla 
danego Zadania, Etapu, Zlecenia, Umowy, przeprowadzenie procedury odbiorowej danego Zadania, Etapu, 
Zlecenia, Umowy oraz podpisanie w formie papierowej poszczególnych protokołów odbioru musi zakończyć się  
w terminach umownych, określonych jako terminy wykonania poszczególnych Zadań, Etapów, Zleceń, Umowy.  
Terminy podpisania poszczególnych protokołów odbioru wynikają z procedur odbiorowych. Każda z procedur 
odbiorowych kończy się podpisaniem protokołu odbioru. 

 
Pytanie 268: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 4 ust. 4 pkt 12 lit. e 
Zwracamy uwagę, że możliwość trzykrotnego wprowadzania zmian przez Zamawiającego powoduje, że proces 
akceptacji może być dłuższy niż 20 dni, jakie zostały przewidziane zgodnie z lit a, proponujemy ograniczyć liczbę 
zgłoszeń zmian do dwóch. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji § 4 ust. 4 pkt 12 lit e wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
Pytanie 269: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 4 ust. 6 pkt 15 lit. a 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wypełnienie ankiet jest obowiązkowe i co się dzieje w przypadku jeśli ankiety nie 
zostaną wypełnione, jaki ma to wpływ na procedurę odbioru? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na wymóg, określony w § 4 ust. ust. 6 pkt 15 wzoru umowy, stanowiącego 
Załącznik nr 7 do SIWZ, wypełnienie ankiet, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 15 lit a wzoru umowy, jest 
obowiązkowe, gdyż służy to przygotowania przez wykonawcę zbiorczego zestawienia zawierającego analizę danych 
zawartych w ankietach ewaluacyjnych, obrazującego stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność 
przeprowadzonego warsztatu, które posłuży Zamawiającemu do podjęcia decyzji o braku konieczności lub 
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konieczności przeprowadzenia przez wykonawcę dodatkowych warsztatów, w przypadku negatywnej oceny 
warsztatu (średnia z oceny trenera / trenerów poniżej 3), którego ankiety dotyczyły. 
 
Pytanie 270: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 9 ust. 12 
Prosimy o wyjaśnienie czy we wskazanym trybie należy również zgłaszać ewentualne opóźnienia po stronie 
Zamawiającego w dokonywaniu akceptacji lub odbiorów prac? Jeśli tak konieczność dokonywania zgłoszenia w 
formie pisemnej znacznie utrudni faktyczną komunikację w sprawie opóźnień. Proponujemy zastosować formę 
elektroniczną. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pytanie w zakresie trybu zgłaszania ewentualnych opóźnień po stronie Zamawiającego w dokonywaniu akceptacji 
lub odbiorów prac nie odnosi się do § 9 ust. 12 wzoru umowy. Zapisy § 9 ust. 12 wzoru umowy maja zastosowanie 
w przypadku wystąpienia nieznanych Zamawiającemu przeszkód w realizacji umowy, pozostających po jego 
stronie. W odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający dopuści formę elektroniczną, to Zamawiający, podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 271: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 11 ust. 1 pkt 16 
Zwracamy uwagę, że ustalona wysokość kary jest niewspółmiernie wysoka do potencjalnej szkody oraz rodzaju 
naruszenia umowy. Ponadto kara jest taka sama za każdy rodzaj błędu niezależnie od jego rodzaju. Proponujemy 
obniżenie wysokości kary oraz zróżnicowanie jej w zależności od rodzaju naruszenia obowiązku gwarancyjnego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 16 wzoru Umowy, bez z mian. 

 
Pytanie 272: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 15 ust. 7 pkt 1 lit. b 
Prosimy o doprecyzowanie w jakim wymiarze ma być świadczona pomoc, o której mowa w tym punkcie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pomoc, w ramach wsparcie technicznego dla Oprogramowania systemowego oraz Oprogramowania 
narzędziowego, o której mowa w § 15 ust. 7 pkt 1 lit. b wzoru umowy, świadczona będzie telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w okresie wskazanym w § 15 ust. 7 odpowiednio pkt 3) i 4). Zamawiający nie 
określa wymiaru świadczonej pomocy. 

 
Pytanie 273: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 15 ust. 8 pkt 1 lit. a i b 
Zwracamy uwagę na rozbieżność definicji w stosunku do definicji zawartej w Załączniku nr 1 do OPZ. Proponujemy 
ujednolicenie zgodnie z definicją z OPZ. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 15 ust. 8 pkt 1 lit. a i b wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

 
Pytanie 274: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 15 ust. 8 pkt 1 lit. a ii 
Proponujemy doprecyzować definicję Błędu uciążliwego. Według obecnej definicji prawie każdy błąd niebędący 
krytycznym jest błędem uciążliwym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 15 ust. 8 pkt 1 lit. a ii wzoru Umowy, bez zmian. 

 
Pytanie 275: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 15 ust. 12 
Prosimy o potwierdzenie, czy czas reakcji i czas usunięcia błędu liczy się od momentu otrzymania Zgłoszenia przez 
e-mail. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że czas reakcji i czas usunięcia błędu liczy się od momentu otrzymania Zgłoszenia 
przez e-mail. Zgodnie z § 15 ust. 8 pkt 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy, „zgłoszenia będą 
dokonywane za pomocą poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako działanie 
uzupełniające do przesłania Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazanie Wykonawcy 
informacji o Zgłoszeniu drogą telefoniczną, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę”. 

 
Pytanie 276: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 15 ust. 25 pkt 2 i 5 
Proponujemy wydłużenie terminu naprawy, ze względu na konieczność skontaktowania się z producentem lub 
dostawcą w razie awarii. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 15 ust. 25 pkt 2 i 5 wzoru Umowy, bez zmian. 

 
Pytanie 277: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 16 ust. 2 
Proponujemy zmienić odesłanie na Załącznik nr 1 do OPZ, gdzie znajduje się definicja błędu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 16 ust. 2 wzoru Umowy, bez zmian. 
 
Pytanie 278: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 16 ust. 3 
Proponujemy doprecyzować, ze uprawnienie do odstąpienia przysługuje jeśli wada jest istotna. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 16 ust. 3 wzoru Umowy, bez zmian.  

 
Pytanie 279: 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ umowa - par. 19 ust. 2 pkt 2 
Prosimy o wyjaśnienie, czy prawo do odstąpienia dotyczy niezrealizowania całości umowy. Jeśli takie uprawnienie 
dotyczy całości umowy to termin 5 dni opóźnienia, biorąc pod uwagę cały harmonogram powinien być znacznie 
dłuższy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z § 19 ust. 5 wzoru umowy, w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, 
niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w związku z czym 
żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy. 
 
Pytanie 280: 
Dotyczy: zapisu SIWZ pkt. 14.1 Kryteria oceny ofert pkt 8 ppkt 2 cyt. „Każda Koncepcja przed przekazaniem do 
oceny zostanie zanonimizowana, tzn. każda Koncepcja opatrzona zostanie numerem i nie będzie zawierać nazwy 
Wykonawcy, który daną Koncepcję przygotował”.  
W jaki sposób Zamawiający zabezpieczy zanonimizowanie Koncepcji przed zapisami w samej treści Koncepcji, 
które będą jednoznacznie wskazywały na rozwiązania danego Wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zanonimizuje Koncepcję co do nazwy Wykonawcy, który daną Koncepcje przygotował, zarówno w 
preambule dokumentu jak i w jego treści. Parametry techniczne zastosowane w Koncepcji, jako dane 
merytoryczne nie podlegają anonimizacji. 
 
Pytanie 295: 
Zarówno w odniesieniu do Zamawiającego jak i Wykonawcy, przy określaniu terminów użyto sformułowania „dni” 
a nie „dni robocze”, co po obu stronach wymuszać będzie prowadzenie prac w trybie codziennym, bez 
uwzględnienia przerw w soboty, niedziele i inne dni zasadniczo wolne od pracy (co samo w sobie stoi w 
sprzeczności z klauzulami społecznymi, o które Zamawiający częściowo oparł zasady realizacji umowy) – wnosimy 



 

40 

o odpowiednią zmianę w tym zakresie poprzez zastąpienie słowa „dni ” słowami „dni robocze” w następujących 
jednostkach redakcyjnych:  
a) §3 ust. 2 pkt, 3 ii, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, 
b) §3 ust. 9, 10, 13, 17 pkt 1, 22, 23,  
c) §4 ust. 4 pkt 3 a, b, c, d, j, k, l, m 
d) §4 ust. 4 pkt 4 a, b, c, d,  
e) §4 ust. 4 pkt 12 a, b, c, d, 
f) §4 ust. 4 pkt 25 a, b, c, d, 
g) §4 ust. 5 pkt 14 a, b, c, d 
h) §4 ust. 6 pkt 5, 6, 7, 8, 9  
i) §4 ust. 7 pkt 5 
j) §4 ust. 7 pkt 8a, b, c, d, e, 
k) §7 ust. 10 
l) §9 ust. 10 
m) §10 ust. 7  
n) §15 ust. 25 pkt 3, 5  
o) §16 ust. 3 
p) §17 ust. 5,6  
q) §19 ust. 2 pkt 2,3 
r) §19 ust. 3 
s) Zał. 6 wzór 3 Pkt 1 , Końcowy wynik odbioru – pkt 3 
t) Zał. 6 wzór 4 , Końcowy wynik odbioru – pkt 2  
u) Zał. 7 wzór 1 Pkt 2,4, 5, Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
v) Zał. 7 wzór 2 Pkt 4,5 , Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
w) Zał. 7 wzór 3 Pkt 9,10 , Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
x) Zał. 7 wzór 4 Pkt 9,10 , Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
y) Zał. 8 wzór 2 Pkt 4,, Końcowy wynik odbioru – pkt 2  
z) Zał. 8 wzór 3 Pkt 11, Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
aa) Zał. 8 wzór 4 Pkt 6, Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
bb) Zał. 8 wzór 5 Pkt 5, Końcowy wynik odbioru – pkt 5 
cc) Zał. 8 wzór 7 Pkt 4, Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
dd) Zał. 10 Pkt 8 
ee) Zał. 12 Pkt 2 
ff) Protokół odbioru wniosku o asystę – Pkt 2,  
gg) Końcowy wynik odbioru – pkt 2 
hh) Umowa o przetwarzanie danych osobowych: §4 ust. 2, 5 oraz§10 ust. 3 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia wskazane w pytaniu 
zapisy wzoru umowy bez z mian. 
 
Pytanie 296: 
W postanowieniach wyszczególnionych poniżej nie wskazano kryteriów, w oparciu o które Zamawiający może 
wnioskować o wprowadzenie zmian, co powoduje, że procedura oparta jest faktycznie o kryterium o charakterze 
uznaniowym  wnioskujemy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie [...} konieczności wprowadzenia 
zmian wobec niezgodności z treścią dokumentacji referencyjnej ze wskazaniem tych niezgodności; 
a) § 4.4.3) b) 
b) § 4.4.3) d) 
c) § 4.4.3) k) 
d) § 4.4.4) b) 
e) § 4.4.4) d) 
f) § 4.4.12) b) 
g) § 4.4.12) d) 
h) §  4.4.25) b) 
i) §  4.4.25) d) 
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j) §  4.5.14) b) 
k) §  4.5.14) d) 
l) § 4.7.7) b) 
m) § 4.7.7) d); 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia wskazane w pytaniu 
zapisy wzoru umowy bez z mian. 
 
Pytanie 297: 
W postanowieniach wyszczególnionych poniżej nie wskazano sankcji za brak działania Zamawiającego- 
wnioskujemy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie [...] brak formalnej akceptacji przy niezgłoszeniu 
konieczności wprowadzenia zmian w ww. terminie jest równoważny w skutkach prawnych z formalną akceptacją: 
a) §  4.4.3) b) 
b) §  4.4.3) d) 
c) §  4.4.3) k) 
d) §  4.4.4) b) 
e) §  4.4.4) d) 
f) §  4.4.12) b) 
g) §  4.4.12) d) 
h) §  4.4.25) b) 
i) §  4.4.25) d) 
j) §  4.5.14) b) 
k) §  4.5.14) d) 
l) §  4.7.7) b) 
m) §  4.7.7) d) 
n) § 4.7.9) 
o) § 4.7.17) 
p) § 5.2. 
q) § 5.3. 
r) §  5.4. 
s) § 5.5. 
t) §  5.6. 
u) § 7.1.1) 
v) § 7.1.2) 
w) § 7.1.3); 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia wskazane w pytaniu 
zapisy wzoru umowy bez z mian. 
 
Pytanie 298: 
W postanowieniu § 4 ust. 4 pkt. 6) lit. b) wskazano w odniesieniu do dostarczanego sprzętu komputerowego 
wymóg dostawy sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do 
Zamawiającego; wobec faktu, że w świetle postanowień Harmonogramu realizacja tego zadania ma odbywać się 
6 miesięcy od daty podpisania umowy, Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest do uwzględnienia cen i 
dostępności sprzętu jeszcze nieprodukowanego, co nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i prawnego i może 
zostać zakwalifikowane jako zobowiązanie do świadczenia niemożliwego wnosimy o zmianę na został 
wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą jego dostawy do Zamawiającego; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 4 ust. 4 pkt. 6) lit. b) bez zmian. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca na 
etapie przygotowywania oferty uwzględniał ceny sprzętu, który nie istnieje. Wymaga, natomiast, aby  
w ramach realizacji Zadania 3, Wykonawca dostarczył sprzęt komputerowy, który został wyprodukowany nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Zamawiającego. 
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Pytanie 299: 
W postanowieniu § 4 ust. 4 pkt. 10) wskazano odniesienie do pkt 4.2 Załącznika nr 7 do Opisu przedmiotu 
zamówienia - Specyfikacja wymagań; wnosimy o uwzględnienie prawidłowego odniesienia zastąpienie oznaczenia 
4.2 oznaczeniem 4.3; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji § 4 ust. 4 pkt 10) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Pytanie 300: 
W postanowieniu § 4 ust. 4 pkt. 10) zobowiązano Wykonawcę do przyjęcia odpowiedzialności za prawidłowe 
współdziałanie składników infrastruktury sprzętowo- systemowo- narzędziowej wykazanej w postanowieniu 4.3 
Załącznika nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia - Specyfikacja wymagań z pozostałymi elementami Systemu 
PSD, w sposób niepowodujący utraty gwarancji jakości dla Systemu PSD przy jednoczesnym braku wpływu 
Wykonawcy na finalne wskazanie tych składników i braku możliwości weryfikacji ich stanu technicznego 
wnioskujemy o usunięcie fragmentu[...], w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji 
jakości dla Systemu PDS oraz uzupełnienie o[ ...] przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowe działanie Systemu PSD w zakresie, w jakim wynikać to będzie z działania ww. składników; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez wykonawcę. Zamawiający zastrzegł, że niektóre 
składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej, zgodnie z pkt 4.3 Załącznika nr 7 do Opisu 
przedmiotu zamówienia - Specyfikacja wymagań, mogą zostać udostępnione, zainstalowane i skonfigurowane 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że prace realizowane przez Zamawiającego zostaną wykonane w 
uzgodnieniu z Wykonawcą, w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji jakości dla 
Systemu PDS. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, należy zauważyć, że wykonawca będzie miał wpływ zarówno na 
finalne wskazanie składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej dostarczanej, instalowanej i 
konfigurowanej przez Zamawiającego jak i możliwość weryfikacji stanu technicznego ww. składników 
Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej. 
 
Pytanie 302: 
W postanowieniu § 4 ust. 4 pkt. 25) lit. h) uzależniono faktycznie możliwość zakończenia procedury odbiorowej 
od dotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust. 1; takie warunkowanie powoduje, że niedotrzymanie tego terminu 
(niezależnie od przyczyn i ewentualnych uzgodnień miedzy Stronami) formalnie uniemożliwia zakończenie 
procedury odbiorowej- wnioskujemy o usuniecie fragmentu [..]z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Postanowienie § 4 ust. 4 pkt. 25) lit. h) nie uzależnia możliwości zakończenia procedury odbiorowej od 
dotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust. 1, wskazuje jedynie, że wszystkie czynności przewidziane do realizacji 
w ramach Zadania 4a, procedura odbiorowa i podpisanie protokołu odbioru Zadania 4a, powinny zostać 
zrealizowane w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy. Przekroczenie ww. terminu stanowi 
opóźnienie w realizacji Zadania 4a. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 4 ust. 4 pkt. 25) lit. h). 
 
Pytanie 303: 
W postanowieniu § 4 ust. 5 pkt. 14) wskazano procedurę odbioru dokumentacji powykonawczej dla usług US-1 i 
US- 2 a jednocześnie w postanowieniu § 4 st. 4 pkt. 26) wskazano tą dokumentację jako podlegającą odbiorowi w 
ramach ogólnego odbioru zadania 4a- wnosimy o wyjaśnienie czy dokumentacja powykonawcza dla usług US-1 i 
US-2 będzie podlegała podwójnemu odbiorowi; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z treścią § 4 ust. 4 pkt 26 wzoru Umowy potwierdzeniem odbioru Zadania 4a, w ramach którego 
Wykonawca wytworzył i dostarczył Oprogramowanie dedykowane w zakresie usług US-01 i US-02, opracował 
Dokumentację testów w zakresie usług US-01 i US-02, przygotował Dane testowe w zakresie usług US-01 i US-02, 
zainstalował, skonfigurował i uruchomił Oprogramowanie dedykowane, wykonał testy w zakresie usług US-01 i US-
02, opracował Raporty z testów w zakresie usług US-01 i US-02 oraz opracował Dokumentację powykonawczą w 
zakresie usług US-01 i US-02, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym, przez osoby odpowiedzialne za realizację 
Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokół odbioru Zadania 4a. Natomiast brzmienie § 4 ust. 5 pkt 14 
w związku z § 4 ust. 5 pkt 13 wzoru umowy, wskazuje, że Dokumentacja powykonawcza usług US-01, US-02, US-03, 
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US-04, US-05 i US-06 opracowana po pozytywnym zakończeniu testów Systemu PDS zgodnie z Planem testów na 
podstawie Specyfikacji przypadków i scenariuszy testowych, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 10) lit b, podlegać 
będzie procedurze odbioru. 
 
Pytanie 304: 
W postanowieniu § 4 ust. 6 pkt 16) wskazano, że faktycznym kryterium odbioru usługi przeprowadzenia 
warsztatów będzie wynik ankiety ewaluacyjnej; przy niskiej szczegółowości zakresu Planu Warsztatów, braku 
wpływu na faktyczne kwalifikacje uczestników warsztatów oraz możliwość jednostronnej zmiany Planu przez 
Zamawiającego przyjęcie tego kryterium jest nieuzasadnione; wnioskujemy o zmianę kryterium odbiorowego dla 
tego zakresu projektu; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 4 ust. 6 pkt 16) wzoru Umowy bez zmian.  
 
Pytanie 305: 
W postanowieniu § 4 ust. 6 pkt 16) nie uwzględniono wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za nieobecność 
uczestników szkolenia na szkoleniu - wnioskujemy o uzupełnienie [...] , przy czym odpowiedzialność Wykonawcy 
za niestawiennictwo poszczególnych uczestników szkolenia na szkoleniu (w całości albo w części) jest wyłączona; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 
W § 4 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że ramach realizacji Etapu 2 Wykonawca przygotuje i 
przeprowadzi warsztaty dotyczące dostarczonych i wykonanych rozwiązań Systemu PDS, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz sporządzi Raport z 
przeprowadzonych szkoleń. W żadnym miejscu dokumentacji postępowania Zamawiający nie narzucił na 
Wykonawcę obowiązku zapewnienia uczestników warsztatów szkoleniowych. 
 
Pytanie 306: 
W niżej wyszczególnionych postanowieniach przewidziano, ze warunkiem dotrzymania poszczególnych terminów 
jest fizyczne złożenie w określonych ramach czasowych podpisów na dokumentach protokołów; praktyka 
prowadzenia projektów wskazuje, że częstokroć jest to niemożliwe z przyczyn niezawonionych przez Wykonawcę 
(choroba, przyczyny losowe dotyczące osoby upoważnionej do złożenia podpisu po stronie Zamawiającego) i 
konstruuje po stronie Wykonawcy odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (nieuzasadnionego, sankcjonowanego 
koniecznością np. zapłaty kar umownych); wnioskujemy o przeformułowania: 
a) W § 5 ust. 2 - Termin realizacji Etapu 1 - część 1, o którym mowa w ust. 1 pkt, zostanie dotrzymany, gdy w tym 

terminie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego prace Etapu 1 - część 1., 
b) W § 5 ust. 3 Termin realizacji Etapu 1 - część 2 - Zadanie 4b, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), zostanie 

dotrzymany, gdy w tym terminie prace Etapu 1 - część 2 - Zadanie 4b, 
c) W§ 5 ust. 4 Termin realizacji Etapu 2, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), zostanie dotrzymany, gdy w tym 

terminie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego prace Etapu 2, 
d) W§ 5 ust. 5 Termin realizacji Etapu 3, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), zostanie dotrzymany, gdy w tym 

terminie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego prace Etapu 3, 
e) W§ 5 ust. 6 Termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1), zostanie dotrzymany, gdy w tym 

terminie zostaną zaakceptowane prace wszystkich Etapów; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia ww. zapisy wzoru 
Umowy, bez z mian. 
 
Pytanie 307: 
Wobec możliwości wzrostu stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania projektu i jednoczesnym braku 
automatyzmu w tym zakresie w§ 17 ust.4 pkt. 5 lit.a).(gdzie mowa o możliwości  zmiany umowy a nie 
automatycznej zmianie umowy w takim przypadku) w postanowieniu§ 6 rekomendujemy uzupełnienie[...} opłat i 
podatków łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% [...} oraz dodanie ust. 2 a w brzmieniu „Zmiana obowiązującej 
stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania prac projektowych powoduje odpowiednią zmianę 
wskazanych wyżej w §6 ust. 1 kwot podatku VAT oraz kwot brutto. Zmiana taka nie wymaga zmiany niniejszej 
umowy" oraz wykreślenie postanowienia§ 17 ust.4 pkt. 5 lit. a); 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Zapis § 18 ust 4 pkt a) (§ 17 stał się § 
18 po modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie 119), stanowi obowiązkowe postanowienie, które powinno być 
zawarte w umowie zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych „Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od 
towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 
 
Pytanie 308: 
W § 7 ust. 2 wprost wskazano możliwość niewykorzystania przez Zamawiającego maksymalnej liczby godzin 
roboczych świadczenia Nadzoru autorskiego i Asysty technicznej, przy jednoczesnym nałożeniu na Wykonawcę 
obowiązku utrzymywania stosunku pracy z członkami zespołu; wnioskujemy o zniesienie tego obowiązku dla 
tego etapu projektu; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 309: 
W postanowieniu § 7 ust. 5 wskazano konieczność załączenia do faktury VAT oryginału Protokołu Odbioru danego 
Etapu; wobec faktu posiadania analogicznego oryginału przez Zamawiającego oraz wnioskowych wyżej w pkt. 3 
zmianach wnioskujemy o zmianę na [...} do której Wykonawca dołączy oryginał Protokołu odbioru danego Etapu 
podpisanego przez Strony z wynikiem pozytywnym (z zastrzeżeniem, że został sporządzony zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy; w przeciwnym wypadku Wykonawca załącza protokół podpisany 
jednostronnie oraz wskazanie przyczyny braku podpisu Zamawiającego ); 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 310 
W postanowieniu § 7 ust. 11 wskazano, że za dotrzymanie przez Zamawiającego terminów zapłaty uważa się 
złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego; jest to czynność pozostająca bez 
jakiejkolwiek możliwości weryfikacji przez Wykonawcę, nadto niegwarantująca uzyskania zapłaty w możliwym do 
przewidzenia terminie (nawet przy uwzględnieniu transferów międzybankowych i z uwzględnieniem możliwości 
złożenia w danej dacie przelewu z odroczonym terminem płatności) i znacząco odbiegająca od standardów 
prawidłowego i racjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa przez Wykonawcę; wnioskujemy o zmianę na 
następujące brzmienie Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminów zapłaty, o których mowa w ust. 5, 6 i 8, 
uważa się uznanie w tych terminach rachunku bankowego Zamawiającego; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 311 
W § 9 (i w treści całej umowy) nie wskazano wymaganego współdziałania Zamawiającego przy realizacji umowy, 
które to współdziałanie wprost wynika z charakteru projektu (dzieło), stąd wnioskujemy o uzupełnienie § 9  
ust. 12 o sformułowanie Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wynikającym  
z charakteru przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest do udzielania niezbędnych 
wyjaśnień, udostępniania odpowiedniej dokumentacji oraz podejmowania określonych treścią umowy  działań  
w wyznaczonych terminach; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
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Pytanie 312 
Redakcja postanowienia § 11 ust. 1 pkt 1) pozostawia znaczące wątpliwości interpretacyjne, prowadzące do 
wniosku, ze możliwe jest naliczenie kary umownej także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy także z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- wnosimy o zmianę redakcyjną: za odstąpienie Wykonawcy od 
Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po Jego stronie, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy bez zmian. Zamawiający nie dostrzega żadnych 
wątpliwości interpretacyjnych w ww. zapisach. Treść § 11 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy wskazuje, że Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie (tj. po stronie wykonawcy, a nie jak wskazano w pytaniu z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego), w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
6 ust. 1 Umowy. 
 
Pytanie 313 
Redakcja postanowienia § 11 ust. 1 pkt 2) pozostawia znaczące wątpliwości interpretacyjne, prowadzące do 
wniosku, ze możliwe jest naliczenie kary umownej także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy także z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- wnosimy  o zmianę  redakcyjną:  za  odstąpienie Wykonawcy od 
Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie, w wysokości 20% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 6 ust. 1 Umowy; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy bez zmian. Zamawiający nie dostrzega żadnych 
wątpliwości interpretacyjnych w ww. zapisach. Treść § 11 ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy wskazuje, że Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
 
Pytanie 314 
We wskazanych niżej postanowieniach wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie" na „zwłoka", charakter 
projektu nie uzasadnia obciążania Wykonawcy odpowiedzialnością za nieterminowe wykonywanie zobowiązań z 
przyczyn od Wykonawcy niezależnych (w tym niezawinionych): 
a) § 11 ust. 1 pkt 3 
b) §  11 ust. 1 pkt 4 
c) §  11 ust. 1 pkt 5 
d) § 11 ust. 1 pkt 6 
e) § 11 ust. 1 pkt 7 
f) § 11 ust. 1 pkt 8  
oraz uzupełnienia: 
a) § 11 ust. 1 pkt 9 za każdy zawiniony brak[...] 
b) § 11 ust. 1 pkt 10 za każdy zawiniony brak[...] 
c) §  11 ust. 1 pkt   11 za każdy  zawiniony  przez Wykonawcę przypadek[...] 
d) §   11 ust. 1 pkt   12 za każdy  zawiniony  przez  wykonawcę przypadek{...] 
e) § 11 ust. 1 pkt 13 za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek{...]; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia wskazane w pytaniu 
zapisy wzoru Umowy, bez zmian. 
 
Pytanie 315 
w postanowieniu § 11 ust. 1 pkt. 11 nie uwzględniono faktycznej czasochłonności procedury odbiorowej vs ilość 
odbieranego sprzętu- wnioskujemy o usunięcie postanowienia, 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi 
w odpowiedzi na pytanie 114, dla uznania faktu spełnienia wymagania zrealizowania dostawy składników 
infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego poza godzinami 
szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, decydujące będzie, aby przyjazd pojazdu z dostawą składników 
infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby GUS nastąpił w godzinach 
wskazanych powyżej. Czasochłonność procedury odbiorowej pozostaje bez znaczenia dla uznania czy dostawa 
składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego została 
wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Pytanie 316 
W postanowieniu § 11 ust. 1 pkt 12 nie uwzględniono faktycznej czasochłonności procedury odbiorowej vs ilość 
odbieranego sprzętu vs konieczność weryfikacji dokumentacji pojazdu- wnioskujemy o usunięcie postanowienia, 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Czasochłonność procedury 
odbiorowej pozostaje bez znaczenia dla weryfikacji dokumentacji pojazdu. 
 
Pytanie 317 
Wnosimy o zniesienie w postanowieniu § 11 ust. 2 możliwości potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 318: 
Wnosimy o wprowadzenie 20 procentowego vs odpowiednia kwota wynagrodzenia limitu kwot naliczonych kar 
umownych; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 319: 
Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy w postanowieniu § 11 ust. 4 co najmniej przez 
wyłączenie niemożliwych do oszacowania utraconych korzyści; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 326: 
Wnosimy o wskazanie czy przewidziano odrębne wynagrodzenie za świadczenie usługi gwarancyjnej określonej 
w postanowieniu § 15 ust. 6 i następnych; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że świadczenie usług gwarancyjnych, określonych w § 15 ust. 6 i następnych nie jest 
odrębnie wynagradzane. Świadczenie usług gwarancyjnych pozostaje bezkosztowe dla Zamawiającego. 
 
Pytanie 327: 
Wnosimy o doprecyzowanie czym różni się usuniecie błędu od naprawienia błędu w odniesieniu do wskazanych 
w § 15 ust. 13 (o ile „naprawa błędu" została zdefiniowana, o tyle brak odpowiedniej definicji w odniesieniu do 
„usunięcia błędu"); 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający używa zamiennie sformułowań naprawa błędu i usunięcia błędu. Jeżeli błąd zostanie naprawiony, to 
tym samym zostanie usunięty. 
 
Pytanie 328: 
Wnosimy o uzupełnienie postanowienia § 15 ust. 16 poprzez uwzględnienie konieczności zawieszenia terminów 
obowiązujących Wykonawcę w czasie oczekiwania na udzielenie niezbędnych informacji przez Zamawiającego; 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 15 ust. 16 wzoru Umowy bez zmian. Zamawiający wskazał jednoznacznie na 
okoliczności, w których terminy naprawienia Błędów ulegają obligatoryjnemu wydłużeniu. W sytuacji, kiedy 
niejako z automatu następuje wydłużenie terminu naprawy błędu, niezasadne jest wprowadzanie zawieszenia 
terminów. 
 
Pytanie 330: 
W postanowieniu § 19 ust. 5 wnosimy o niezbędne uzupełnienie w zakresie świadczeń oczywiście należnych 
Wykonawcy a jeszcze nieotrzymanych (np. zafakturowane zgodnie z umową wynagrodzenie ) [...} żadna ze Stron 
nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a 
Wykonawca zachowa prawo do niewypłaconego lecz objętego wystawioną już fakturą VAT wynagrodzenia . 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 19 ust 5 wzoru Umowy, bez zmian. 
 
Pytanie 331: 
W Załączniku nr 7 do SIWZ w § 3 ust. 8 Zamawiający wskazał: 
„W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zaistnieje konieczność demontażu elementów 
infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje zdemontowane 
elementy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,  
z późn. zm.) i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż na 
dzień podpisania Protokołu odbioru Etapu 1 – część 1.” 
Powyższe wymaganie odnosi się do demontażu elementów infrastruktury, do którego może dojść w trakcie 
realizacji całego przedmiotu Umowy, a który to przedmiot jest realizowany w ramach czterech Etapów.  
W związku z powyższym nakładanie przedmiotowym zapisem na Wykonawcę obowiązku przekazania dokumentów 
potwierdzających wykonanie powyższego obowiązku najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru Etapu 1 – 
część 1 nie jest prawidłowe i spójne. Mając to na uwadze zwracam się z pytaniem czy wskazany zapis należy 
rozumieć w ten sposób, że w przypadku, gdy w trakcie realizacji Etapu 1 – część 1 zaistnieje konieczność 
demontażu elementów Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, wówczas Wykonawca 
jest zobowiązany do zagospodarowania zdemontowanych elementów i przekazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających wykonanie tego obowiązku nie później niż na dzień podpisania Protokołu odbioru Etapu 1 – 
część 1? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowo-
systemowo-narzędziowej systemu PDS będzie miała miejsce na etapie realizacji Etapu 1 – część 1, w związku z 
czym przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zagospodarowania 
zdemontowanych elementów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinno nastąpić nie później niż na dzień podpisania Protokołu 
odbioru Etapu 1 – część 1. Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 332: 
W Załączniku nr 7 do SIWZ w § 3 ust. 9 Zamawiający wskazał: 
„W przypadku jeżeli Wykonawca będzie się opóźniał w przekazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 8, a 
opóźnienie to będzie dłuższe niż 2 dni, Zamawiający uzna ten fakt za niespełnienie wymagań określonych w ust. 8 
i naliczy karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 13 Umowy.” 
W powyższym postanowieniu Zamawiający posługuje się pojęciem „opóźnienia”, zaś zgodnie z kodeksem cywilnym 
zasadą odpowiedzialności wykonawcy za realizację zobowiązań wynikających z umowy jest odpowiedzialność na 
zasadzie winy. Ponadto oczekiwanie, iż wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność także za nieterminową 
realizację zobowiązań wynikającą z przyczyn od niego niezależnych powoduje, że ciężko jest ocenić potencjalne 
ryzyko związane z realizacją przedmiotowej umowy, a tym samym wskazane powyżej sformułowanie może 
powodować, iż część wykonawców nie zdecyduje się na złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu. W związku 
z powyższym zwracam się z pytaniem czy użyte w załączniku nr 7 do SIWZ sformułowanie „opóźnienia” należy 
rozumieć jako niedotrzymanie terminu zawinione przez Wykonawcę? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszędzie tam gdzie umowa stanowi o opóźnieniu i skutkach jego wystąpienia, należy 
przez to rozumieć niezawinione niedochowanie terminu. 
 
Pytanie 333: 
W Załączniku nr 7 do SIWZ w § 3 ust. 10 Zamawiający wskazał: 
„Zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy, przez cały okres trwania Umowy, …… osoby/osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, w wymiarze ½ czasu pracy określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).” 
Powyższy zapis odnosi się do bliżej niezdefiniowanego pojęcia „okresu trwania Umowy”. Powyższe sformułowanie 
może być rozumiane w bardzo różny sposób, gdyż może tu chodzić zarówno o okres wykonywania świadczeń w 
ramach Umowy jak i o okres obowiązywania najpóźniejszego z wynikających z niej zobowiązań, a niektóre z 
wynikających z Umowy zobowiązań mogą znacznie wykraczać poza okres realizacji świadczeń w ramach Umowy. 
Przykładem takiego zobowiązania może być zobowiązanie do zachowania poufności. Z uwagi na to, iż powyższe 
wymaganie dotyczy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu Umowy, a także zgodnie z § 3 
ust. 14 w załączniku nr 7 do SIWZ składane jest po raz ostatni w dniu podpisania Końcowego protokołu odbioru 
zwracam się z pytaniem czy sformułowanie „czas trwania Umowy” należy rozumieć jako czas realizacji świadczeń 
w ramach Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2, Etapu 2 oraz Etapu 3? 
Powyższe sformułowanie występuje także w: 
W SIWZ: w punkcie 1.17, w punkcie 3.6, punkcie 14.1 (podpunkt 3 - Kryterium społeczne „S” – 10%), w spisie 
załączników do SIWZ, w punkcie 7 i 9 w załączniku nr 2 do SIWZ, w załączniku nr 8 do SIWZ, 2) Załączniku nr 7 do 
SIWZ w § 3 ust. 15, § 10 ust. 5, § 20 ust. 2, § 26, w załączniku nr 4 do załącznika nr 7 do SWIZ, załączniku nr 17 do 
załącznika nr 7 do SIWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przez czas realizacji Umowy należy rozumieć czas w jakim Wykonawca zrealizuje całość 
przedmiotu Umowy, wskazany w § 5 ust. 1.  
„1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, 
w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r., w zależności od 
tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że: 

1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w 
tym: 
a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy, 
b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 
c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 
d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b -zakończy się w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy, jednak nie później niż 1 lutego 2021 r.; 

3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 21 maja 2021 r.; 
4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r.” 
 
Pytanie 334: 
W § 11 ust. 1 pkt 20) w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający przewidział karę umowną: „za każdy rozpoczęty dzień 
niezatrudnienia każdej zadeklarowanej w Ofercie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o której 
mowa w § 3 ust. 10 Umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);” 
Powyższa kara umowna będzie co do zasady pokrywała się z karą umowną: „za niedotrzymanie terminów 
przedłożenia przez Wykonawcę, oświadczenia stwierdzającego zatrudnienie każdej zadeklarowanej w Ofercie 
osoby niepełnosprawnej, o której mowa w § 3 ust. 10 Umowy, w terminach, o których mowa w § 3 ust. 15 Umowy, w 
wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” przewidzianą 
przez Zamawiającego w § 11 ust. 1 pkt 21) w załączniku nr 7 do SIWZ, gdyż każdy przypadek niezatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej będzie jednocześnie prowadził do braku możliwości złożenia oświadczenia stwierdzającego 
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. W związku z powyższym, oraz mając na uwadze m.in. fakt, iż podwójne 
naliczenie kary umownej za to samo naruszenie będzie nie tylko niepotrzebnie podnosiło cenę oferty w związku z 
dokonywaną przy tej okazji oceną ryzyk, ale także może się okazać nieskuteczne w praktyce z uwagi na przepisy 
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dotyczące miarkowania kar umownych, zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza usunięcie kary 
przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt 21) w załączniku nr 7 do SIWZ lub odpowiednio kary przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt 
20) w załączniku nr 7 do SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 11 ust. pkt 20 i 21 bez zmian. We wskazanych punktach, Zamawiający określił 
różne przypadki, które prowadzą do naliczenia kar umownych. 
Kara określona w § 11 ust. 1 pkt 20, odnosi się do sytuacji, w której Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
kary umownej za każdy rozpoczęty dzień niezatrudnienia każdej zadeklarowanej w Ofercie osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, natomiast kara określona w § 11 ust. 1 pkt 20, naliczana będzie w przypadku, jeżeli 
Wykonawca pozostawał będzie w opóźnieniu w przedłożeniu oświadczenia stwierdzającego zatrudnienie każdej 
zadeklarowanej w Ofercie osoby niepełnosprawnej, o której mowa w § 3 ust. 10 Umowy, w terminach, o których 
mowa w § 3 ust. 15 Umowy. Brak przedłożenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie zadeklarowanych w 
Formularzu ofertowym osób niepełnosprawnych nie zawsze będzie równoznaczny z brakiem zatrudnienia ww. 
osób. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z Umową istnieją sytuacje, w których Zamawiający będzie miał prawo, 
aby odstąpić od naliczenia kar przewidzianych w § 11 ust. pkt 20 i 21, wynikające z braku możliwości realizacji 
wymogu zatrudnienia osoby/osób niepełnosprawnej/niepełnosprawnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
co musi zostać udokumentowane i przekazane Zamawiającemu za każdy rozpoczęty miesiąc realizacji przedmiotu 
Umowy. 
 
Pytanie 335: 
W treści załącznika nr 7 do SIWZ [m.in. w § 4 ust. 3 pkt 3), § 4 ust. 7 pkt 2), 4), 7)] pojawia się niezdefiniowane 
pojęcie „Zlecenia”. W załączniku tym używane jest także pojęcie „zlecenia”, „Zlecenia Nadzoru”, „Zlecenia 
nadzoru”, „Zlecenie zapewnienia nadzoru”, „Zlecenie zapewnienia Nadzoru autorskiego”. W związku z powyższym, 
w celu uniknięcia wątpliwości i potencjalnych rozbieżności interpretacyjnych zwracam się z pytaniem czy poprzez 
użyte w załączniku nr 7 do SIWZ określenie „Zlecenie”, „zlecenie”, „Zlecenie Nadzoru”, „Zlecenie nadzoru”, Zlecenie 
zapewnienia nadzoru”, „Zlecenie zapewnienia Nadzoru autorskiego” mają takie samo znaczenie i powinny być 
rozumiane jako zlecenie przez Zamawiającego, w okresie Etapu 3, świadczeń związanych z realizacją usług 
Nadzoru autorskiego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „zlecenia”, „Zlecenia Nadzoru”, „Zlecenia nadzoru”, „Zlecenia zapewnienia 
nadzoru”, „Zlecenia zapewnienia Nadzoru autorskiego” rozumie zlecaną przez Zamawiającego, w ramach realizacji 
Etapu 3, usługę nadzoru autorskiego. Dla ujednolicenia zapisów § 4 ust. 3 pkt 3) oraz § 4 ust. 7, Zamawiający 
dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SIWZ, w ww. zakresie. 
 
Pytanie 336: 
W § 4 ust. 4 pkt 2) lit d) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano, że Wzór Protokołu odbioru Zadania 4 zawiera 
Załącznik nr 7 do Umowy – wzór 4, tymczasem we wskazanym punkcie jest mowa o odbiorze Zadania 4a, zaś 
przywołany Załącznik nr 7 do Umowy – wzór 4, dotyczy Zadania 4a a nie Zadania 4. W związku z powyższym 
zwracam się z pytaniem czy w § 4 ust. 4 pkt 2) lit d) w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiającemu chodziło o Wzór 
Protokołu odbioru Zadania 4a? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w § 4 ust. 4 pkt 2) lit d) Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiającemu chodziło o Wzór 
Protokołu odbioru Zadania 4a. 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór Umowy, w zakresie § 4 ust. 4  
pkt 2) lit d). 
 
Pytanie 337: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 3), 4), 12) i 25), § 4 ust. 5 pkt 14), § 4 ust. 7 pkt 7), 9) i 17) opisana została 
procedura odbioru poszczególnych produktów. Wskazana procedura nie obejmuje jednakże regulacji 
określających przypadek, w którym w przewidzianych terminach Zamawiający nie dokonuje określonych czynności 
związanych z odbiorem. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie 
powyższych postanowień o regulacje wskazujące, iż w przypadku, gdy Zamawiający w przewidzianych w 
procedurze odbioru terminach nie dokonuje określonej czynności, w tym nie dokonuje odbioru lub nie przekazuje 
zastrzeżeń określających niezgodności danego produktu z Umową, Wykonawca uprawniony będzie do 
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kontynuowania procedury odbioru samodzielnego oraz do samodzielnego dokonania i potwierdzenia odbioru 
takiego produktu? Ewentualnie czy Zamawiający dopuszcza by we wskazanej powyżej sytuacji brak formalnej 
akceptacji przy niezgłoszeniu konieczności wprowadzenia zmian w ww. terminie był równoważny w skutkach 
prawnych z formalną akceptacją przez Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy dotyczące procedur odbiorowych, bez zmian.  
 
Pytanie 338: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 3), 4), 12), 25), § 4 ust. 5 pkt 14), § 4 ust. 7 pkt 7) opisana została 
procedura odbioru poszczególnych produktów. Wskazana procedura odwołuje się do bliżej niezdefiniowanego 
pojęcia „zmian” jakie będą zgłaszane przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt, iż pojęcie „zmiany” jest bardzo 
szerokie i może obejmować nie tylko zmiany wynikające ze stwierdzonych podczas odbioru niezgodności 
produktu z Umową, zwracamy się z pytaniem czy użyte w powyższych zapisach pojęcie „zmiany” zgłaszanej przez 
Zamawiającego należy rozumieć jako zgłoszone przez Zamawiającego w ramach odbioru konkretnej niezgodności 
danego produktu z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę? 
Jeśli intencją Zamawiającego jest rozumienie „zmiany” zgłaszanej przez Zamawiającego w powyższy sposób 
wówczas zasadnym byłoby uzupełnienie wskazanych powyżej postanowień SIWZ poprzez dodanie w nich 
sformułowania „[…] konieczności wprowadzenia zmian wobec niezgodności z treścią dokumentacji referencyjnej 
ze wskazaniem tych niezgodności”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że użyte w § 4 
wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, sformułowania „zmiany” i „uwagi” mają w tym przypadku 
tożsame znaczenie. Zamawiający wyjaśnia, że zgłosi uwagi do przekazanego przez Wykonawcę 
produktu/Zadania/Etapu umowy, w przypadku, jeżeli stwierdzi niezgodności przedstawionego do odbioru 
produktu/Zadania/Etapu z Umową, Ofertą Wykonawcy, wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia oraz Umowie. 
 
Pytanie 339: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 3), 4), 12), 25), § 4 ust. 5 pkt 14), § 4 ust. 7 pkt 7) i 9) opisana została 
procedura odbioru poszczególnych produktów. Wskazana procedura wskazuje, iż Wykonawca ma obowiązek 
wprowadzenia „wszystkich uwag” zgłoszonych przez Zamawiającego do danego produktu. Z uwagi na fakt, iż 
pojęcie „uwagi” jest bardzo szerokie i może obejmować nie uwagi wynikające ze stwierdzonych podczas odbioru 
niezgodności produktu z Umową, zwracamy się z pytaniem czy użyte w powyższych zapisach pojęcie „uwag” 
zgłaszanych przez Zamawiającego należy rozumieć jako zgłoszone przez Zamawiającego w ramach odbioru 
niezgodności danego produktu z Umową? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgłosi uwagi do przekazanego przez Wykonawcę produktu/Zadania/Etapu umowy, w 
przypadku, jeżeli stwierdzi niezgodności przedstawionego do odbioru produktu/Zadania/Etapu z Umową, Ofertą 
Wykonawcy, wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach do opisu przedmiotu 
zamówienia oraz Umowie. 
 
Pytanie 340: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 3) lit t) wskazano, iż odebranie z wynikiem pozytywnym Planu projektu 
oraz Dokumentacji analitycznej, stanowi podstawę do podpisania z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru 
Zadania 1, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 lit a. Mając na uwadze fakt, iż to 
Zamawiający dokonując odbioru określonych powyżej produktów ocenia ich zgodność z Umową, pozytywna ocena 
powyższych produktów, w ramach  procedury odbioru, powinna być podstawą do dokonania odbioru Zadania 1 
niezależnie od terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 lit a. w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku bowiem 
przekroczenia  tego terminu Zamawiającemu przysługują inne uprawniania przewidziane w Umowie w tym 
uprawnienia do naliczenia kar umownych lub odstąpienie od Umowy. Dodatkowo uzależnienie możliwości 
zakończenia procedury odbiorowej od dotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a powoduje, że 
niedotrzymanie tego terminu (niezależnie od przyczyn i ewentualnych uzgodnień między Stronami) formalnie 
uniemożliwia zakończenie procedury odbiorowej. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy 
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Zamawiający dopuszcza usunięcie z § 4 ust. 4 pkt 3) lit t) w załączniku nr 7 do SIWZ sformułowania „z 
zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 lit a”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że użyte w § 4 
ust. 4 pkt 3) lit t) sformułowanie „z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a”, nie 
uzależnienia możliwości zakończenia procedury odbiorowej Zadania 1 od dotrzymania terminu wskazanego w § 5 
ust. 1 pkt 1) lit a) i nie powoduje, że niedotrzymanie tego terminu formalnie uniemożliwia zakończenie procedury 
odbiorowej Zadania 1. Powyższe sformułowanie, wskazuje jedynie, że wszystkie czynności przewidziane do 
realizacji w ramach realizacji Zadania 1, procedura odbiorowa tego Zadania oraz podpisanie Protokołu odbioru 
Zadania 1, powinny się zakończyć w terminie określonym w § 5 ust. pkt 1) lit a) Umowy. 
 
Pytanie 341: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 5) wskazane zostało, iż w ramach realizacji Zadania 3, Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje Infrastrukturę sprzętowo-systemowo-narzędziową Systemu PDS, obejmującą 
sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i oprogramowanie narzędziowe oraz opracuje Dokumentację 
powykonawczą dla Infrastruktury sprzętowo-systemowonarzędziowej. Powyższa regulacja jest niespójna z § 4 ust. 
4 pkt 10) w załączniku nr 7 do SIWZ, w którym wskazano, iż Zamawiający zastrzega, że niektóre składniki 
Infrastruktury sprzętowo-systemowonarzędziowej, zgodnie z pkt 4.2 Załącznika nr 7 do Opisu przedmiotu 
zamówienia – Specyfikacja wymagań, mogą zostać dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane przez 
Zamawiającego. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy postanowienie § 4 ust. 4 pkt 5) oraz pkt 12) w 
załączniku nr 7 do SIWZ należy rozumieć w ten sposób, iż zakres Infrastruktury sprzętowo-systemowonarzędziowej 
Systemu PDS, którą ma dostarczyć, zainstalować i skonfigurować Wykonawca, a także zakres wskazanej 
Dokumentacji powykonawczej nie obejmuje składników tej infrastruktury zapewnianych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W § 4 ust. 4 pkt 10 Załącznika nr 7 do SIWZ powinno znaleźć się odwołanie do punktu 4.3 Załącznika nr 7 do Opisu 
przedmiotu zamówienia – Specyfikacji wymagań. (Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SIWZ, w 
tym zakresie). W pkt 4.3 Załącznika nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia wskazano, że Wykonawca może 
skorzystać  z niektórych składników posiadanych przez Zamawiającego zasobów infrastruktury, w związku z czym 
„wykorzystanie przez Wykonawcę w Systemie PDS wymienionych powyżej składników zwalnia Wykonawcę z 
obowiązku dostawy - w tożsamej ilości - analogicznych składników wymienionych w rozdz. 4.1.”. Wykorzystanie 
składników infrastruktury Zamawiającego przez Wykonawcę jest dobrowolne. Wykonawca ma możliwość podjęcia 
decyzji, czy chce dostarczyć całość wymaganej infrastruktury we własnym zakresie, czy chce wykorzystać 
udostępnioną przez Zamawiającego część i dostarczyć tylko pozostałe składniki wymaganej infrastruktury w celu 
zapewnienia poprawnego działania Systemu PDS.  
W przypadku wykorzystania składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej posiadanej przez 
Zamawiającego Dokumentacja powykonawcza w zakresie tych składników powinna zostać przygotowana przez 
Wykonawcę. Dokumentacja ta powinna zawierać całość infrastruktury dostarczonej i zainstalowanej przez 
Wykonawcę z uwzględnieniem infrastruktury Zamawiającego, z której skorzystał Wykonawca. 
 
Pytanie 342: 
W związku z postanowieniem § 4 ust. 4 pkt 10) w załączniku nr 7 do SIWZ zwracam się z pytaniem: 
1) Czy prawidłowa jest interpretacja, że składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowonarzędziowej, o których 
mowa w § 4 ust. 4 pkt 10) w załączniku nr 7 do SIWZ, nie są objęte gwarancją, usługami nadzoru autorskiego, 
usługami asysty technicznej i usługami wsparcia technicznego zapewnianymi przez Wykonawcę w ramach Umowy? 
2) W postanowieniu § 4 ust. 4 pkt. 10) w załączniku nr 7 do SIWZ zobowiązano Wykonawcę do przyjęcia 
odpowiedzialności za prawidłowe współdziałanie składników infrastruktury sprzętowo- systemowo- narzędziowej 
wykazanej w postanowieniu 4.3 w załączniku nr 7 do załącznika nr 1 do SIWZ z pozostałymi elementami Systemu 
PSD, w sposób niepowodujący utraty gwarancji jakości dla Systemu PSD przy jednoczesnym braku wpływu 
Wykonawcy na finalne wskazanie tych składników i braku możliwości weryfikacji ich stanu technicznego. W 
związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza usunięcie fragmentu 
„[…], w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji jakości dla Systemu PDS” oraz 
uzupełnienie go o zapis „[…] przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie 
Systemu PSD w zakresie, w jakim wynikać to będzie działania ww. składników” 3) Dodatkowo w postanowieniu § 4 
ust. 4 pkt. 10) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano błędne odniesienie do pkt 4.2 w załączniku nr 7 do załącznika nr 
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1 do SWIZ, podczas gdy prawidłowe odniesienie powinno odwoływać się do pkt 4.3. w załączniku nr 7 do załącznika 
nr 1 do SIWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1  Wykonawca odpowiada za działanie Systemu PDS jako całości rozwiązania. W przypadku jednak, jeżeli 

przyczyną braku poprawnego działania Systemu PDS będzie awaria (czyli wina będzie leżała po stronie 
sprzętu) i będzie dotyczyła ona składnika infrastruktury sprzętowej udostępnionej przez Zamawiającego to 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak prawidłowego działania Systemu PDS. Wykonawca w 
przypadku wykrycia takiej sytuacji powinien zgłosić ją Zamawiającemu, który powinien zwrócić się do 
producenta sprzętu na podstawie odpowiedniej umowy gwarancyjnej. Jeśli przyczyną błędu będzie 
infrastruktura systemowa lub narzędziowa dostarczona przez Zamawiającego to Wykonawca postępuje w 
analogiczny sposób. 
Nadzór autorski przewiduje m.in. możliwość modyfikacji systemu. W związku z tym System PDS rozumiany 
jest jako całość i Wykonawca posiada prawo do modyfikacji Systemu z uwzględnieniem dokonywania 
zmian, z zastrzeżeniem konieczności uzgodnień, w zakresie Infrastruktury udostępnionej przez 
Zamawiającego. 
Asysta techniczna polegać ma na udzielaniu pomocy administratorom Systemu PDS m.in. w zakresie 
obsługi, konfiguracji, usprawnień, wgrywania aktualizacji, optymalizacji i administracji rozwiązaniami 
zastosowanymi w Systemie PDS. W związku z tym obejmuje cały zakres infrastruktury systemowo-
narzędziowej dostarczonej przez Wykonawcę oraz wykonanych przez niego konfiguracji wykorzystanych w 
Systemie PDS. 
Wsparcie techniczne obejmowało będzie infrastrukturę systemowo-narzędziową dostarczoną przez 
Wykonawcę oraz wykonane przez niego konfiguracje wykorzystane w Systemie PDS. Dla Oprogramowania 
systemowego oraz Oprogramowania narzędziowego objętego Wsparciem technicznym Zamawiający będzie 
miał zapewnione prawo do: 
a) Otrzymywania bezpłatnych aktualizacji (w szczególności do najnowszych wersji) i poprawek 

oprogramowania. 
b) Pomocy, która świadczona będzie - telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub portalu internetowego w 

formie dedykowanego systemu zgłoszeń. 
Ad. 2 Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu „[…], w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały 

utraty gwarancji jakości dla Systemu PDS”. Wykonawca, zgodnie ze wskazanym punktem (§ 4 ust. 4 pkt. 10) 
w załączniku nr 7 do SIWZ powinien odwoływać się do punktu 4.3. załącznika nr 7 do załącznika nr 1 do 
SIWZ) ma możliwość dokonania wyboru, czy chce wykorzystać udostępniana mu przez Zamawiającego 
infrastrukturę. Warunki udostępnienia tej Infrastruktury zostały podane do wiadomości wraz z datami 
zakupu sprzętu i innymi pomocnymi informacjami. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca może podjąć 
decyzję na podstawie dostępnych danych. Odnośnie zapisu „[…] przy czym Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowe działanie Systemu PSD w zakresie, w jakim wynikać to będzie działania 
ww. składników” odpowiedzi udzielono przy okazji wyjaśnień do punktu 1). 

Ad. 3 Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SIWZ, w zakresie § 4 ust. 4 pkt. 10). 
 
Pytanie 343: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 12) lit i) wskazano, iż potwierdzeniem odbioru Zadania 3 będzie 
podpisany z wynikiem pozytywnym, Protokół odbioru Zadania 3 z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit c. Mając na uwadze fakt, iż to Zamawiający dokonując odbioru określonego powyżej 
Zadania ocenia jego zgodność z Umową, pozytywna ocena powyższego Zadania, w ramach procedury odbioru, 
powinna być podstawą do dokonania odbioru Zadania 3 niezależnie od terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 
lit c. w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku bowiem przekroczenia tego terminu Zamawiającemu przysługują 
inne uprawniania przewidziane w Umowie w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych lub odstąpienie od 
Umowy. Dodatkowo uzależnienie możliwości zakończenia procedury odbiorowej od dotrzymania terminu 
wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit c powoduje, że niedotrzymanie tego terminu (niezależnie od przyczyn i 
ewentualnych uzgodnień między Stronami) formalnie uniemożliwia zakończenie procedury odbiorowej. W związku 
z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z § 4 ust. 4 pkt 12) lit i) w załączniku nr 
7 do SIWZ sformułowania „z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 lit c.”? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że użyte w § 4 
ust. 4 pkt 12) lit. i) sformułowanie „z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit c”, nie 
uzależnienia możliwości zakończenia procedury odbiorowej Zadania 3 od dotrzymania terminu wskazanego w § 5 
ust. 1 pkt 1) lit c) i nie powoduje, że niedotrzymanie tego terminu formalnie uniemożliwia zakończenie procedury 
odbiorowej Zadania 3. Powyższe sformułowanie, wskazuje jedynie, że wszystkie czynności przewidziane do 
realizacji w ramach realizacji Zadania 3, procedura odbiorowa tego Zadania oraz podpisanie Protokołu odbioru 
Zadania 3, powinny się zakończyć w terminie określonym w § 5 ust. pkt 1) lit c) Umowy. 
 
Pytanie 344: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 25) lit h) wskazano, iż potwierdzeniem odbioru Dokumentacji 
powykonawczej usług US-01 i US-02 będzie podpisany z wynikiem pozytywnym, Protokół odbioru dokumentacji 
powykonawczej usług US-01 i US-02, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
Mając na uwadze fakt, iż to Zamawiający dokonując odbioru określonej powyżej dokumentacji ocenia jej zgodność 
z Umową, pozytywna ocena powyższej dokumentacji, w ramach procedury odbioru, powinna być podstawą do 
dokonania odbioru tej dokumentacji niezależnie od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w załączniku nr 7 
do SIWZ. W przypadku bowiem przekroczenia tego terminu Zamawiającemu przysługują inne uprawniania 
przewidziane w Umowie w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych lub odstąpienie od Umowy. Dodatkowo 
uzależnienie możliwości zakończenia procedury odbiorowej od dotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust. 1 
powoduje, że niedotrzymanie tego terminu (niezależnie od przyczyn i ewentualnych uzgodnień między Stronami) 
formalnie uniemożliwia zakończenie procedury odbiorowej. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy 
Zamawiający dopuszcza usunięcie z § 4 ust. 4 pkt 25) lit h) w załączniku nr 7 do SIWZ sformułowania „z 
zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
Postanowienie § 4 ust. 4 pkt. 25) lit. h) nie uzależnia możliwości zakończenia procedury odbiorowej od 
dotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit d), wskazuje jedynie, że wykonanie Dokumentacji 
powykonawczej usług US-01 i US-02, procedura jej odbioru i podpisanie protokołu odbioru tej dokumentacji, 
powinny zostać zrealizowane w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) lit d) wzoru umowy, tj. w terminie realizacji 
Zadania 4a. Przekroczenie ww. terminu stanowi opóźnienie w realizacji Zadania 4a.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 4 ust. 4 pkt. 25) lit. h). 
 
Pytanie 345: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 5 pkt 14) lit g) wskazano, iż potwierdzeniem odbioru Dokumentacji 
powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06 będzie podpisany z wynikiem pozytywnym, 
Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, z zastrzeżeniem 
zachowania terminu, o którym mowa w § 5 Umowy. Mając na uwadze fakt, iż to Zamawiający dokonując odbioru 
określonej powyżej dokumentacji ocenia jej zgodność z Umową, pozytywna ocena powyższej dokumentacji, w 
ramach procedury odbioru, powinna być podstawą do dokonania odbioru tej dokumentacji niezależnie od 
terminu, o którym mowa w § 5 Umowy w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku bowiem przekroczenia tego 
terminu Zamawiającemu przysługują inne uprawniania przewidziane w Umowie w tym uprawnienia do naliczenia 
kar umownych lub odstąpienie od Umowy. Dodatkowo uzależnienie możliwości zakończenia procedury 
odbiorowej od dotrzymania terminu wskazanego w § 5 powoduje, że niedotrzymanie tego terminu (niezależnie od 
przyczyn i ewentualnych uzgodnień między Stronami) formalnie uniemożliwia zakończenie procedury odbiorowej. 
W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z § 4 ust. 5 pkt 14) lit g) w 
załączniku nr 7 do SIWZ sformułowania „z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w §5 Umowy”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
Postanowienie § 4 ust. 5 pkt. 14) lit. g) nie uzależnia możliwości zakończenia procedury odbiorowej od 
dotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 2), wskazuje jedynie, że opracowanie Dokumentacji 
powykonawczej w zakresie usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, procedura jej odbioru oraz podpisanie 
protokołu odbioru tej dokumentacji, powinny zostać zrealizowane w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru 
umowy, tj. w terminie realizacji Zadania 4b. Przekroczenie ww. terminu stanowi opóźnienie w realizacji Zadania 4b.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 4 ust. 5 pkt. 14) lit. g) wzoru umowy. 
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Pytanie 346: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 7 pkt 14) wskazano przypadki, w których Wykonawca ma prawo odmówić 
wykonania Asysty technicznej. Wskazany w powyższym punkcie katalog przypadków nie obejmuje przypadku, w 
którym zaproponowane warunki realizacji przedstawione we Wniosku o asystę będą nie do przyjęcia przez 
Wykonawcę chociażby ze względu na termin ich wykonania. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie powyższego katalogu także o przypadki w których strony nie uzgodnią zasad 
realizacji danego Wniosku o asystę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 347: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 7 pkt 17) Zamawiający posłużył się niezdefiniowanym pojęciem „zastrzeżeń” 
oraz „uwag”. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy wskazane w tym zapisie 
„zastrzeżenia” i „uwagi” należy rozumieć jako stwierdzone rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem 
opisanym w Sprawozdaniu z realizacji asysty technicznej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zastrzeżenia/uwagi do Sprawozdania z realizacji asysty technicznej należy rozumieć jako stwierdzone 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem opisanym w Sprawozdaniu z realizacji asysty technicznej. 
 
Pytanie 348: 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 7 pkt 17) wskazano, iż zgłoszenie zastrzeżeń powoduje iż Wykonawca może 
wystawić fakturę jedynie na część wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asysty technicznej. W tym kontekście 
zwrócić należy uwagę na to, iż Sprawozdanie z realizacji asysty technicznej ma jedynie na celu odzwierciedlenie 
stanu wykonania ciągłych usług asysty technicznej zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. W związku z 
powyższym ewentualne nieprawidłowości w wykonaniu powyższych usług, określone w Sprawozdaniu z realizacji 
asysty technicznej lub brak akceptacji tegoż sprawozdania, powinny wpływać na uprawnienia przysługujące 
Zamawiającemu na podstawie innych postanowień Umowy, na przykład takich jak kary umowne, a nie stanowić 
podstawy do wstrzymywania wynagrodzenia za usługi asysty technicznej. W związku z powyższym zwracam się z 
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie§ 4 ust. 7 pkt 17) w załączniku nr 7 do SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 4 ust. 7 pkt 17) wzoru Umowy, bez zmian. 
 
Pytanie 349: 
Czy kryterium odbioru w zakresie wskazanym w § 4 ust. 8 w załączniku nr 7 do SIWZ jest wcześniejsze dokonanie 
odbiorów Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2, Etapu 2 oraz Etapu 3? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Podpisanie końcowego protokołu odbioru potwierdzać będzie wykonanie wszystkich prac przewidzianych do 
realizacji w ramach Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2, Etapu 2 oraz Etapu 3.  
Zamawiający dokonał modyfikacji § 4 ust. 8 wzoru umowy. 
 
Pytanie 350: 
W § 5 w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano, iż termin realizacji poszczególnych Etapów jest uważany za dochowany 
w przypadku podpisania w tym terminie stosownego protokołu odbioru. W tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż o wykonaniu świadczenia nie przesądza podpisanie dokumentu potwierdzającego jego odbiór ale 
faktyczna jego realizacja i przedstawienie do odbioru. W przypadku, gdy określony produkt lub Etap zostanie 
przedstawiony do odbioru w terminie określonym w Umowie i spełnia określone w Umowie kryteria, wówczas są 
podstawy do uznania świadczenia wykonawcy za wykonane nawet jeśli Zamawiający nie podpisuje dokumentu 
potwierdzającego taki odbiór lub podpisuje go z opóźnieniem. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że praktyka 
prowadzenia projektów wskazuje, iż częstokroć podpisanie protokołu odbioru jest niemożliwe z przyczyn 
niezawonionych przez Wykonawcę (choroba, przyczyny losowe dotyczące osoby upoważnionej do złożenia 
podpisu po stronie Zamawiającego) w związku z czym zapisy powyższych punktów konstruują po stronie 
Wykonawcy odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (nieuzasadnionego, sankcjonowanego koniecznością np. zapłaty 
kar umownych). W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy postanowienia § 5 w załączniku nr 7 do SIWZ 
należy rozumieć w ten sposób, że termin realizacji świadczenia jest uważany za dochowany także w przypadku, 
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gdy świadczenie jest przedstawione do odbioru w przewidzianych Umową terminach, pod warunkiem iż 
przeprowadzona następnie procedura odbioru potwierdzi zgodność tego przedstawionego świadczenia z Umową? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dochowanie terminów realizacji poszczególnych Etapów zostaną dochowane, jeżeli w 
tych terminach wykonane zostaną wszystkie czynności przewidzine do realizacji w tych terminach, zostanie 
dokonany odbiór poszczególnych Etapów oraz zostaną podpisane protokoły odbioru tych Etapów. 
 
Pytanie 351: 
Zapisy § 5 w załączniku nr 7 do SIWZ odwołują się do podpisywanych protokołów odbioru. Czy zapisy te należy 
rozumieć w ten sposób, że za wystarczające uznają one także podpisanie protokołu odbioru samodzielnie przez 
Wykonawcę w przypadkach, gdy Zamawiający bezzasadnie uchyla się od takiego podpisania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy § 5 jasno wskazują, że podpisanie protokołów odbioru musi być dokonane przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanych w § 9 odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, a nie tylko przez 
Wykonawcę. 
 
Pytanie 352: 
Postanowienia § 5 ust. 1 pkt 4) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazują, że realizacja Etapu 3 kończy się najpóźniej w 
dniu 4 czerwca 2021 r. W związku z tym, że Etap 3 obejmuje szereg wskazanych w Umowie różnorodnych świadczeń, 
dla których Zamawiający przewidział różne okresy ich wykonywania, zwracam się z pytaniem czy postanowienia § 
5 ust. 1 pkt 4) w załączniku nr 7 do SIWZ należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonywania świadczeń objętych Etapem 3 wyłącznie do dnia 4 czerwca 2021 r. niezależnie od okresów 
poszczególnych świadczeń określonych w pozostałych postanowieniach SIWZ i załącznika nr 7 do SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że realizacja wszystkich zleceń zapewnienia nadzoru oraz wszystkich wniosków o asystę, 
wykonywanych w ramach Etapu 3, określonych w § 4 ust. 7 wzoru umowy, musi zostać zakończona do dnia 4 
czerwca 2021 r., tj. do dnia zakończenia realizacji Etapu 3. 
 
Pytanie 353: 
Prosimy o dokładne wskazanie elementów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, 
które mają zostać zdemontowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Dokładna lista tych elementów jest 
niezbędna do wyceny tego świadczenia na potrzeby oferty Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykaz elelmentów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, 
które ewentualnie zostaną zdemontowane przez Wykonawcę w ramach Umowy uzależniony jest od koncepcji 
realizacji umowy i wytworzenia usługi informatycznej opracowanej przez Wykonawcę, w związku z tym na etapie 
dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nie jest możliwe wskazanie zamkniętej listy tych elementów. 
 
Pytanie 354: 
W § 7 ust. 1 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż podstawą do zapłaty wynagrodzenia za usługi 
realizowane w ramach Etapu 3 będzie wykonanie Etapu 3, co pozostaje w sprzeczności z § 7 ust. 3 w załączniku nr 7 
do SIWZ, w którym wskazano, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, za świadczenie Nadzoru autorskiego i Asysty 
technicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 odpowiednio lit a i lit b, będzie dokonywana, w miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. W związku z powyższą rozbieżnością zwracam się z pytaniem czy za rozstrzygającą należy uznać 
regułę wskazaną w § 7 ust 3 w załączniku nr 7 do SIWZ, czyli płatności miesięczne i tym samym nieważne jest 
odwołanie się do Etapu 3 w postanowieniach § 7 ust 1 w załączniku nr 7 do SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zasady płatności za wykonanie Eatapu 3, jednoznacznie określone zostały w § 7 wzoru 
umowy: 
“1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, płatne będzie częściowo, po wykonaniu Etapu 1 – część 1, 
Etapu 1 – część 2, Etapu 2 i Etapu 3, z zastrzeżeniem, że: 

(…) 

4) wysokość wynagrodzenia za świadczone w ramach Etapu 3: 
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a) zlecone usługi Nadzoru autorskiego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit a Umowy, będzie 
uzależniona od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla realizacji Nadzoru 
autorskiego, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba wynosi 930 godzin (słownie: dziewięćset 
trzydzieści), 

b) zlecone Wnioskiem o asystę, usługi Asysty technicznej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4  
lit b Umowy, będzie uzależniona od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla 
realizacji Asysty technicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba w okresie jednego miesiąca 
wynosi 45 godzin (słownie: czterdzieści pięć), a w okresie realizacji Etapu 3 wynosi 180 godzin 
(słownie: sto osiemdziesiąt). 

(…) 
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, za świadczenie Nadzoru autorskiego i Asysty technicznej,  

o których mowa w ust. 1 pkt 4 odpowiednio lit a i lit b, będzie dokonywana, w miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym, w złotych polskich. 

4. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za prace wykonane w danym okresie rozliczeniowym, 
w ramach świadczenia: 
a) Nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, będzie wyliczana jako iloczyn liczby godzin 

roboczych, w czasie których Wykonawca faktycznie realizował Nadzór autorski oraz ceny 1 godziny 
roboczej, w wysokości określonej w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy, 

b) Asysty technicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, będzie wyliczana jako iloczyn liczby godzin 
roboczych, w czasie których Wykonawca faktycznie świadczył Asystę techniczną oraz ceny 1 godziny 
roboczej, w wysokości określonej w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. b Umowy. 

(…) 
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie Nadzoru autorskiego, Zamawiający zapłaci w terminie do 

30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany w fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy oryginał Protokołu odbioru zlecenia 
zapewnienia Nadzoru autorskiego i zatwierdzone bez uwag Sprawozdanie z realizacji Nadzoru autorskiego, z 
zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku, gdy Zlecenie zapewnienia Nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 2 Umowy, 
obejmuje więcej niż 1 zadanie, a którekolwiek z zadań wyszczególnionych w Sprawozdaniu z realizacji 
Nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 8 Umowy, nie zostanie wykonane należycie oraz 
zostanie to wskazane w uwagach Zamawiającego zamieszczonych w Sprawozdaniu, Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie tylko za zadania odebrane bez uwag, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 pkt 9 Umowy, 
zdanie drugie. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie Asysty technicznej, Zamawiający zapłaci w terminie do 30 
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, do której Wykonawca dołączy zatwierdzone bez uwag Sprawozdanie z 
realizacji Asysty technicznej, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. W przypadku, gdy Wniosek o asystę, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 12 Umowy, obejmuje więcej niż 1 zadanie, 
a którekolwiek z zadań wyszczególnionych w Sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 15 Umowy, nie 
zostanie wykonane należycie oraz zostanie to wskazane w uwagach Zamawiającego zamieszczonych w 
Sprawozdaniu, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie tylko za zadania odebrane bez uwag, zgodnie 
z postanowieniami § 4 ust. 7 pkt 17 Umowy, zdanie drugie.  

(…)”. 
 
Pytanie 355: 
W odniesieniu do § 7 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ zwracamy się z następującymi pytaniami: 
1) w § 7 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż podstawą do zapłaty wynagrodzenia za Etap 

będzie protokół odbioru danego Etapu, co pozostaje w sprzeczności z § 7 ust. 3 a także § 7 ust. 6-9 w 
załączniku nr 7 do SIWZ, w których wskazano, iż podstawą do części świadczeń objętych Etapem 3 jest och 
odbiór i przedstawienie stosownego sprawozdania. W związku z powyższą rozbieżnością zwracam się z 
pytaniem czy za rozstrzygającą należy uznać regułę wskazaną w § 7 ust 3 a także § 7 ust. 6-9 w załączniku nr 7 
do SIWZ, i tym postanowienie § 7 ust 5 w załączniku nr 7 do SIWZ nie dotyczy Etapu 3 i objętych nim 
świadczeń? 
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2) w § 7 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano konieczność załączenia do faktury VAT oryginału Protokołu 
Odbioru danego Etapu. Wobec faktu, iż procedury odbioru zapewniają Zamawiającemu otrzymanie 
analogicznego oryginału w trakcie odbioru zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą kopi określonego Protokołu odbioru, z uwzględnieniem iż w 
przypadkach określonych w Umowie protokół taki może być podpisany jednostronnie przez Wykonawcę ze 
wskazaniem przyczyny braku podpisu Zamawiającego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1  
W § 5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy Zamawiający wskazał na odrębne zasady zapłaty wynagrodzenia za realizację 
świadczeń wykonywanych w ramach Etapu 3 (Usługi nadzoru autorskiego oraz Asysty technicznej).  
W § 5 ust. 3 wzoru umowy okresłono, że „Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, za świadczenie Nadzoru autorskiego i 
Asysty technicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 odpowiednio lit a i lit b, będzie dokonywana, w miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym, w złotych polskich.”, zaś w § 5 ust. 6 i 8, Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za świadczenie odpowiednio Nadzoru autorskiego lub Asysty technicznej, Zamawiający zapłaci w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy oryginał odpowiednio Protokołu 
odbioru zlecenia zapewnienia Nadzoru autorskiego i zatwierdzone bez uwag Sprawozdanie z realizacji Nadzoru 
autorskiego, z zastrzeżeniem ust. 7 lub atwierdzone bez uwag Sprawozdanie z realizacji Asysty technicznej,  
z zastrzeżeniem ust. 9. 
Ad. 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na rowiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający w żadnym miejscu 
dokumentacji postępowania nie wskazał na możliwość jednostronnego podpisania przez Wykonawcę 
któregokolwiek z protokołów odbioru. 
 
Pytanie 356: 
W zakresie usług nadzoru autorskiego załącznik nr 7 do SIWZ posługuje się bowiem pojęciem „Zlecenia”, 
względnie „zlecenie”, „Zlecenia Nadzoru”, „Zlecenia nadzoru”, „Zlecenie zapewnienia nadzoru”, lub „Zlecenie 
zapewnienia Nadzoru autorskiego”. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem o jakich „zadaniach” jest 
mowa w § 7 ust. 7 i 9 w załączniku nr 7 do SIWZ? Czy chodzi tu o wskazane powyżej „zlecenia”?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadania, o których mowa w § 7 ust. 7 i 9 wzoru umowy, oznaczają (zadania) - prace do 
wykonania przez Wykonawcę zlecone odpowiednio w ramach Zlecenia nadzoru autorskiego lub Asysty technicznej. 
 
Pytanie 357 
W związku z faktem, iż złożenie polecenie przelewu nie musi prowadzić do faktycznego dokonania płatności na 
rzecz Wykonawcy, w szczególności w przypadku jego cofnięcia lub braku środków na rachunku, zwracam się z 
pytaniem czy postanowienie § 7 ust. 11 w załączniku nr 7 do SIWZ należy rozumieć w ten sposób, że za dotrzymanie 
przez Zamawiającego terminu zapłaty będzie rozumiane złożenie polecenia przelewu na całą kwotę należną 
Wykonawcy, pod warunkiem, że nie zostało ono cofnięte oraz że na rachunku z którego dokonywany ma być 
przelew będą zapewnione środki potrzebne do jego realizacji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 7 ust. 11 wzoru umowy, należy rozumieć zgodnie z jego treścią. 
 
Pytanie 358: 
W § 9 ust. 3 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca odpowiada za działania, zaniechanie 
działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również swoich podwykonawców 
i ich pracowników, tak jak za swoje własne działania i uchybienia. Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z kodeksem 
cywilnym odpowiedzialność Wykonawcy związana z realizacją Umowy oparta jest na zasadzie winy, a także fakt, iż 
przyjęcie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka powodowałoby, że nie byłoby możliwe prawidłowe i rzetelne 
wycenienie ryzyk związanych z realizacją Umowy, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do ograniczenia ilości 
ofert złożonych w postępowaniu, niezrozumiałym jest wskazanie w powyższym zapisie, iż odpowiedzialność ta 
dotyczy działań zarówno zawinionych jak i niezawinionych. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy 
wskazane zapisy § 9 ust. 3 w załączniku nr 7 do SIWZ należy rozumieć w ten sposób, że nie zmieniają one modelu 
odpowiedzialności Wykonawcy opartego na zasadzie winy, a tym samym, że Wykonawca odpowiada za działania, 
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zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również swoich 
podwykonawców i ich pracowników, wyłącznie w przypadku 
gdy były one przez te podmioty zawinione? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 9 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również 
podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, 
względnie uchybienia, jego własne.” 
 
Pytanie 359: 
Czy osoby, które będą wskazane w § 9 ust. 7 umowy, której wzór określony został w załączniku nr 7 do SIWZ, będą 
także uprawnione do zamawiania świadczeń w ramach Etapu 3 i objętych nim usług nadzoru autorskiego i asysty 
technicznej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z 4 ust. 7 pkt 3 i pkt 13 wzoru umowy” 
1) „każde Zlecenie zapewnienia nadzoru, o którym mowa w pkt. 2, przekazywać będzie osoba odpowiedzialna za 

realizację Umowy ze strony Zamawiającego, wskazana w § 9 ust. 7 Umowy, przesyłając je na adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy, wskazany w § 9 ust. 6 Umowy”, 

2) „Wnioski o asystę, o których mowa w pkt 12, przekazywane będą na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 
wskazany w § 9 ust. 6 Umowy, przez uprawnioną osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony 
Zamawiającego, wskazaną w § 9 ust. 7 Umowy”. 

 
Pytanie 360: 
Czy do dokonywania czynności, o których mowa jest w § 9 ust. 6-8 w załączniku nr 7 do SIWZ, uprawniona będzie 
samodzielnie każda z osób wskazanych w tych ustępach? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że każda z osób wskazanych w § 9 ust. 6-8 wzoru umowy, będzie uprawniona do 
samodzielnego wykonywania czynności wskazanych w ww. ustępach. 
 
Pytanie 361: 
W § 9 ust. 10 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca jest zobowiązany do informowania 
Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy. Zobowiązanie 
to jest wyodrębnione od wskazanego w tym ustępie zobowiązania do informowania o zdarzeniach jakie mają 
wpływ na wykonanie Umowy. Takie ujęcie zobowiązania Wykonawcy jest zupełnie nieprecyzyjne, gdyż potencjalny 
wpływ na wykonanie Umowy może mieć każde zdarzenie. Przy takim ujęciu Wykonawca musiałby potencjalnie 
informować o każdym znanym mu zdarzeniu. Mając powyższe na uwadze zwracam się z pytaniem czy 
postanowienie § 9 ust. 10 w załączniku nr 7 do SIWZ należy rozumieć w ten sposób, że obejmuje ono wyłącznie 
obowiązek informowania o zdarzeniach, które w ocenie Wykonawcy będą miały negatywny wpływ na terminowe 
wykonanie Umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy § 9 ust. 10 wzoru umowy należy rozumieć zgodnie z ich treścią, tzn. „Wykonawca 
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących 
mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 
likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o 
innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości, następnego dnia od dnia jej ogłoszenia.” 
 
Pytanie 362: 
W § 9 ust. 10 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca jest zobowiązany do informowania 
Zamawiającego niezwłocznie o „innych istotnych zdarzeniach”. Czy Zamawiającemu chodziło tu o zdarzenia inne 
niż zdarzenia, które w ocenie Wykonawcy będą miały negatywny wpływ na terminowe wykonanie Umowy?  Jeśli 
Zamawiający w powyższym postanowieniu oczekuje informowania o innych zdarzeniach niż zdarzenia, które w 
ocenie Wykonawcy będą miały negatywny wpływ na terminowe wykonanie Umowy, wówczas wnoszę o wskazanie 
o jakie zdarzenia tu chodzi, gdyż będzie to miało wpływ na zakres pracy związanej z późniejszą realizacją Umowy 
oraz na wycenę oferty Wykonawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że użyte w treści § 9 ust. 10 sformułowanie ”innych istotnych zdarzeniach” odnosi się do 
zdarzeń innych niż wszczęcie wobec wykonawcy postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub 
jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności wykonawcy, które to zdarzenia 
mogłyby mieć wpływ na wykonanie Umowy 
 
Pytanie 363: 
W § 9 ust. 13 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność 
zrealizowanych prac z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Czy powyższe postanowienie należy rozumieć 
jako zobowiązanie Wykonawcy do tego by w trakcie realizacji prac działał z poszanowaniem obowiązujących w 
Polsce przepisów prawa?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby zarówno Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia działał zgodnie z literą prawa, 
jak również, aby sam przedmiot Umowy oraz wszystkie prace zrealizowane przez Wykonawcę zmierzające do 
wytworzenia przedmiotu Umowy wykonane zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. Zamawiający 
wymaga, aby zarówno wytworzony produkt informatyczny jak i sposób jego wykonania były zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa odpowiednio. 
 
Pytanie 364: 
W § 10 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż do 10 dnia każdego miesiąca wymaga dostarczenia 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy 
czynności wskazane w załączniku nr 17 do załącznika nr 7 do SIWZ. W związku z tym, że realizacja poszczególnych 
czynności może być realizowana przez danego pracownika w ramach jednej umowy o pracę żądanie 
przekazywania co miesiąc kopii tej samej umowy będzie jedynie powodowało dodatkową pracę i koszty po stronie 
Wykonawcy, co znajdzie przełożenie na cenę złożonej oferty. Ponadto przekazywanie tych dokumentów w trybie 
comiesięcznym jest niezasadne także z tego powodu, iż Zamawiający jest uprawniony do ich żądania w każdym 
czasie kiedy zajdzie taka potrzeba. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza, iż 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umów o pracę zostaną przekazane jednorazowo i obowiązek 
ponownego przekazania tego typu dokumentów przez Wykonawcę będzie się aktualizował dopiero w momencie 
ich zmiany lub przedłużenia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru umowy we 
wnioskowanym zakresie, bez z mian. 
 
Pytanie 365: 
W § 10 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, iż obowiązki wskazane w tym ustępie należy 
realizować w całym okresie trwania Umowy, podczas gdy w załączniku nr 17 do załącznika nr 7 do SIWZ i w 
załączniku nr 8 do SIWZ określił, które z czynności wykonywane będą w całym okresie realizacji Umowy, a które 
tylko w poszczególnych Etapach. Tym samym obowiązki wynikające z § 10 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ nie 
powinny dotyczyć całego okresu trwania Umowy a być ściśle związane z okresem, w którym dane czynności, 
wskazane w załączniku nr 17 do załącznika nr 7 do SIWZ, są wykonywane. W związku z powstałą rozbieżnością 
postanowień SIWZ zwracam się z pytaniem czy postanowienia § 10 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ należy 
rozumieć w ten sposób, że obowiązek przedstawiania określonych dokumentów w całym okresie trwania Umowy 
dotyczy wyłącznie tych pracowników którzy wykonują czynności dla których załącznik nr 17 do załącznika nr 7 do 
SIWZ wskazuje jako okres ich wykonywania cały okres trwania Umowy, zaś w odniesieniu do pracowników 
wykonujących pozostałe czynności, obowiązki wskazane w § 10 ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ powinny być 
wykonywane jedynie w okresie wykonywania tych czynności, wynikającym z załącznika 
nr 17 do załącznika nr 7 do SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek przedkładania Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających realizację 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Załączniku nr 17 do 
Umowy, dotyczy całego okresu realizacji Umowy, odpowiednio do okresu wykonywania poszczególnych czynności. 
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Pytanie 366: 
W Załączniku nr 7 do SIWZ w § 10 ust. 7 Zamawiający wskazał: 
„Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5, w stosunku 
do terminu, o którym mowa w ust. 5, będzie dłuższe niż 14 dni, będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na 
zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt 15 Umowy” W powyższym postanowieniu Zamawiający posługuje się 
pojęciem „opóźnienia”, zaś zgodnie z kodeksem cywilnym zasadą odpowiedzialności wykonawcy za realizację 
zobowiązań wynikających z umowy jest odpowiedzialność na zasadzie winy. Ponadto oczekiwanie, iż wykonawca 
przyjmie na siebie odpowiedzialność także za nieterminową realizację zobowiązań wynikającą z przyczyn od niego 
niezależnych powoduje, że ciężko jest ocenić potencjalne ryzyko związane z realizacją przedmiotowej umowy, a 
tym samym wskazane powyżej sformułowanie może powodować, iż część wykonawców nie zdecyduje się na 
złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy użyte w 
załączniku nr 7 do SIWZ sformułowanie „opóźnienia” należy rozumieć jako niedotrzymanie terminu zawinione 
przez Wykonawcę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszędzie tam gdzie Umowa stanowi o opóźnieniu i skutkach jego wystąpienia, należy 
przez to rozumieć niezawinione niedochowanie terminu.  
 
Pytanie 367: 
W § 11 ust. 1 Zamawiający posługuje się pojęciem „opóźnienia”, zaś zgodnie z kodeksem cywilnym zasadą 
odpowiedzialności wykonawcy za realizację zobowiązań wynikających z umowy jest odpowiedzialność na zasadzie 
winy. Ponadto oczekiwanie, iż wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność także za nieterminową realizację 
zobowiązań wynikającą z przyczyn od niego niezależnych powoduje, że ciężko jest ocenić potencjalne ryzyko 
związane z realizacją przedmiotowej umowy, a tym samym wskazane powyżej sformułowanie może powodować, iż 
część wykonawców nie zdecyduje się na złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Charakter projektu także 
nie uzasadnia obciążania Wykonawcy odpowiedzialnością za nieterminowe wykonywanie zobowiązań z przyczyn 
od Wykonawcy niezależnych (w tym niezawinionych). W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy użyte w 
załączniku nr 7 do SIWZ sformułowanie „opóźnienia” należy rozumieć jako niedotrzymanie terminu zawinione 
przez Wykonawcę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszędzie tam gdzie Umowa stanowi o opóźnieniu i skutkach jego wystąpienia, należy 
przez to rozumieć niezawinione niedochowanie terminu.  
 
Pytanie 369: 
W § 13 ust. 3 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, że w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia 
licencji, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, w tym z powodu wypowiedzenia lub wygaśnięcia licencji, na 
podstawie której zostały udzielone, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencję zamienną zgodną z 
wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy użyte w tym postanowieniu 
określenie „wymagania Zamawiającego” należy rozumieć jako przewidziane w Umowie wymagania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że użyte w § 13 ust. 3 wzoru umowy określenie „wymagania Zamawiającego” należy 
rozumieć jako przewidziane w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do opisu przedmiotu 
zamówienia, wymagania. 
 
Pytanie 370: 
W § 13 ust. 4 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, że do dnia podpisania Protokołu odbioru Etapu 1, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne, odpowiednio udokumentowane i 
opisane, zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi. W związku z powyższym 
sformułowaniem zwracam się z pytaniem: 
1) czy w powyższym postanowieniu Zamawiającemu chodzi o kody źródłowe i skrypty instalacyjne 

Oprogramowania Dedykowanego w zakresie w jakim zostały one wytworzone w ramach Etapu 1? 
2) czy w powyższym postanowieniu odwołanie do Protokołu odbioru Etapu 1 należy rozumieć jako Protokół 

odbioru Etapu 1 – część 1 czy też Etapu 1 – cześć 2? 
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3) o jakich dokładnie standardach jest mowa w przedmiotowym zapisie? Odwołanie się do powszechności 
stosowania lub powszechnego uznania jest bardzo nieprecyzyjnym wymaganiem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 13 ust. 4 odnosi się do kodów źródłowych i skryptów instalacyjnych 
Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy w zakresie usług US-01 i US-02 oraz Oprogramowania dedykowanego 
Wykonawcy, w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 1 i ust. 4 
wzoru umowy. 
Ad. 2 
Tak. Zgodnie z modyfikacją, o której mowa w adnotacji do pkt 1, 
Ad. 3 
Przedmiotowy zapis mówi o konieczności przekazania w odpowiednim terminie kodów źródłowych i skryptów 
instalacyjnych, które będą odpowiednio udokumentowane. Przywołane „powszechnie uznawane i stosowane 
standardy” tyczą się sposobu udokumentowania kodów źródłowych i skryptów instalacyjnych. Sposób w jaki 
powinny być udokumentowane i opisane kody źródłowe i skrypty instalacyjne został zawarty w wymaganiu – 
opisanym w dokumencie OPZ – Załącznik 1 do SIWZ, rozdział 4.2.1, punkt 18 i 19. 
Zwrot „ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi” odnosi się do podstaw na jakich opisano 
wymaganie dotyczące dokumentacji technicznej zawarte w OPZ – Załącznik 1 do SIWZ, rozdział 4.2.1, punkt 19. 
Wymaganie to opiera się m.in. na dobrych praktykach wytwarzania i dokumentowania oprogramowania, w tym 
kodu źródłowego (np. RUP), standardzie interfejsu programistycznego aplikacji (API), a także na Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. 
 
Pytanie 371: 
W § 13 ust. 10 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność w 
przypadku roszczeń związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Oprogramowania dedykowanego 
Wykonawcy w sposób niezgodny z Umową. Powyższe sformułowanie oznacza, że Wykonawca będzie względem 
Zamawiającego ponosił odpowiedzialność określoną w § 13 ust. 10 w załączniku nr 7 do SWIZ w sytuacji, gdy osoba 
trzecia zgłosi uzasadnione roszczenie wynikające z tego, że Zamawiający naruszył warunki korzystania z danego 
utworu. Takiego przypadku nie powinien obejmować ten zapis, gdyż powinien on dotyczyć sytuacji, w której mimo 
zgodnego z Umową korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy osoba trzecia 
zgłasza uzasadnione roszczenie względem Zamawiającego. W takim przypadku uzasadnione może być wymaganie 
od Wykonawcy podjęcia środków przewidzianych w przedmiotowym ustępie. W związku z powyższą niejasnością 
zwracam się z pytaniem czy wskazany zapis nie powinien być rozumiany w ten sposób, że Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w przypadku roszczeń związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Oprogramowania 
dedykowanego Wykonawcy w sposób zgodny z Umową? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku roszczeń związanych z korzystaniem 
przez Zamawiającego z Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, a korzystnie z tego oprogramowania narusza 
jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica 
handlowa, w związku z używaniem przez Zamawiającego Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, 
dostarczonego zgodnie z Umową. 
 
Pytanie 372: 
W nawiązaniu do § 13 ust. 14 w załączniku nr 7 do SIWZ podkreślenia wymaga, iż każde warunki licencyjne na 
programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki udostępniane publicznie zawierają jakieś 
ograniczenia w korzystaniu z tych utworów. Ograniczenia te będą dotyczyły każdego korzystającego z tych 
utworów i w zależności od danego utworu mogą mieś szerszy lub węższy zakres. W związku z powyższym zwracam 
się z pytaniem, czy postanowienie § 13 ust. 14 w załączniku nr 7 do SIWZ należy rozumieć w ten sposób, że 
Zamawiający dopuszcza ograniczenia wynikające ze standardowych warunków licencji na dane utwory pod 
warunkiem, że nie nakładają one na niego konieczności dokonywania dodatkowych opłat za korzystanie z tych 
utworów w zakresie uzyskanej licencji? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapisy § 13 ust. 14 należy rozumieć zgodnie z ich treścią.  
Wykonawca oświadcza, iż w dniu podpisania Protokołu odbioru Etapu 1 – część 1 oraz Protokołu odbioru Etapu 1 – 
część 2 – Zadanie 4b, programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki udostępnione publicznie jako 
Oprogramowanie standardowe - publiczne będą dostępne bez ograniczeń w zakresie korzystania z nich przez 
Zamawiającego oraz nie jest i nie będzie wymagane uzyskanie w tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na 
rzecz jakichkolwiek osób trzecich. 
 
Pytanie 373: 
W § 15 ust. 1 pkt 2) w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, że gwarancją objęte są także usługi nadzoru 
autorskiego. Ponadto w § 15 ust. 2 Zamawiający wskazał, iż przedmiotem gwarancji będzie usuwanie Błędów, 
Awarii i Usterek. Definicje Błędu, Awarii i Usterki określone zostały w załączniku nr 1 do załącznika nr 1 do SIWZ i 
odnoszą się do nieprawidłowości w działaniu Systemu PDS lub odpowiednio nieprawidłowości w działaniu 
infrastruktury sprzętowej bądź Oprogramowania standardowego. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem 
jak w kontekście powyższych zapisów należy rozumieć zakres gwarancji udzielonej na usługi nadzoru autorskiego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy gwarancją jakości objęte są usługi 
nadzoru autorskiego Etapu 3, w wyniku których Wykonawca dokonał modyfikacji, tym samym gwarancja jakości 
obejmuje modyfikacje Oprogramowania dedykowanego, zrealizowane w ramach świadczenia nadzoru autorskiego. 
 
Pytanie 374: 
W § 15 ust. 8 w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał definicje Błędu, Awarii i Usterki, których treść 
odbiega od definicji Błędu, Awarii i Usterki wskazanych w załączniku nr 1 do załącznika nr 1 do SIWZ. W związku z 
powyższym zwracam się z pytaniem czy za rozstrzygające mają być przyjęte definicje w załączniku nr 1 do 
załącznika nr 1 do SIWZ, które przynajmniej w zakresie Błędu i Usterki wydają się bardziej prawidłowe? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 8 pkt 1 lit a) i lit b) wzoru Umowy. 
 
Pytanie 376: 
W załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający używa niezdefiniowanych pojęć „godziny robocze” oraz „dni robocze”. W 
związku z powyższym zwracam się z pytaniem co Zamawiający rozumie poprzez godziny robocze oraz czy poprzez 
dni robocze należy rozumieć dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przez godziny robocze rozumie okres trwający godzinę zegarową w dni robocze w 
ramach godzin pracy Zamawiającego, tj. godziny od 8:15 do 16:15, natomiast przez dni robocze rozumie dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie 377: 
W § 15 ust. 13, 14 i 17 pojawia się pojęcie „błąd”, w związku z tym zwracam się z pytaniem czy pojęcie to należy 
rozumieć jako Błąd zdefiniowany w załączniku nr 1 do załącznika nr 1 do SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie Błędu użyte w § 15 ust. 13, 14 i 17 należy rozumieć jako Błąd zdefiniowany w 
załączniku nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że dokonała modyfikacji § 15 ust. 8 ust. 1 pkt a) 
wzoru umowy, w zakresie definicji Błędu. 
 
Pytanie 378: 
W § 15 ust. 13 pkt 3) oraz § 15 ust. 14 pkt 3) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano, iż czas reakcji Wykonawcy  
w przypadku Błędu nieuciążliwego jest taki sam jak w przypadku Błędu uciążliwego, czyli Błędu o wyższej 
kategorii. Standardem jest, iż w przypadku błędów o niższej kategorii są wyznaczane dłuższe czasy reakcji niż w 
przypadku błędów o wyższej kategorii. W związku z tym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza 
wydłużenie czasu reakcji w przypadku Błędu nieuciążliwego do 2 dni roboczych? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru Umowy we 
wnioskowanym zakresie, bez zmian. 
 
Pytanie 379: 
W § 15 ust. 14 pkt 2) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano, iż czas reakcji Wykonawcy w przypadku Błędu uciążliwego 
jest taki sam jak w przypadku Błędu krytycznego, czyli Błędu o wyższej kategorii. Standardem jest, iż w przypadku 
błędów o niższej kategorii są wyznaczane dłuższe czasy reakcji niż w przypadku błędów o wyższej kategorii. W 
związku z tym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu reakcji w przypadku Błędu 
uciążliwego do 2 dni roboczych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru Umowy we 
wnioskowanym zakresie, bez zmian. 
 
Pytanie 382: 
W postanowieniu § 4 ust. 5 pkt. 14) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano procedurę odbioru dokumentacji 
powykonawczej dla usług US-1 i US- 2 a jednocześnie w postanowieniu § 4 st. 4 pkt. 26) w załączniku nr 7 do SIWZ 
wskazano tą dokumentację jako podlegającą odbiorowi w ramach ogólnego odbioru zadania 4a. W związku z 
powyższym zwracam się z pytaniem czy Dokumentacja powykonawcza dla usług US-1 i US-2 będzie podlegała 
odbiorowi dwukrotnie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zawarł odpowiedź na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie 303. 
 
Pytanie 383: 
W postanowieniu § 4 ust. 6 pkt 16) w załączniku nr 7 do SIWZ wskazano, że faktycznym kryterium odbioru usługi 
przeprowadzenia warsztatów będzie wynik ankiety ewaluacyjnej. Przy niskiej szczegółowości zakresu Planu 
Warsztatów, braku wpływu na faktyczne kwalifikacje uczestników warsztatów oraz możliwość jednostronnej 
zmiany Planu przez Zamawiającego przyjęcie tego kryterium jest nieuzasadnione i powoduje, iż odbiór tych 
świadczeń będzie zależny nie od jakości ich wykonania, ale od subiektywnych ocen uczestników. W związku z 
powyższym wnoszę o zmianę kryterium odbiorowego dla tego zakresu projektu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 4 ust. 6 pkt 16) wzoru umowy bez zmian.  
 
Pytanie 384: 
W postanowieniu § 4 ust. 6 pkt 16) w załączniku nr 7 do SIWZ nie uwzględniono wyłączenia odpowiedzialności 
Wykonawcy za nieobecność uczestników na szkoleniu. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy 
powyższe postanowienie należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, 
w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń spowodowane było niestawiennictwem 
poszczególnych uczestników na szkoleniu? Jeśli taka jest intencja Zamawiającego to zasadnym byłoby 
uzupełnienie przedmiotowego punktu następującym sformułowaniem „[…] , przy czym odpowiedzialność 
Wykonawcy za niestawiennictwo poszczególnych uczestników szkolenia na szkoleniu (w całości albo w części) jest 
wyłączona” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru Umowy we 
wnioskowanym zakresie, bez zmian. 
W § 4 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że ramach realizacji Etapu 2 Wykonawca przygotuje i 
przeprowadzi warsztaty dotyczące dostarczonych i wykonanych rozwiązań Systemu PDS, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz sporządzi Raport z 
przeprowadzonych szkoleń. W żadnym miejscu dokumentacji postępowania Zamawiający nie narzucił na 
wykonawcę obowiązku zapewnienia uczestników warsztatów szkoleniowych, a tym samym nie wskazał, że 
wykonawca odpowiedzialny będzie za nieobecność uczestników na szkoleniu. 
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Pytanie 385: 
W załączniku nr 7 do SIWZ zawarte są dwa § 17. Pierwszy z nich dotyczy podwykonawstwa, zaś drugi dotyczy zmian 
Umowy. W związku z powyższym wnoszę o dokonanie stosownych korekt tego załącznika w zakresie numeracji 
tych paragrafów oraz paragrafów kolejnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SIWZ, w ww. zakresie w odpowiedzi na pytanie 119. 
 
Pytanie 386: 
W § 9 w załączniku nr 7 do SIWZ oraz pozostałej treści tego załącznika nie wskazano wymaganego współdziałania 
Zamawiającego potrzebnego przy realizacji Umowy, które to współdziałanie wprost wynika z charakteru projektu 
(dzieło). Z uwagi na powyższe wnoszę o uzupełnienie § 9 ust. 12 w załączniku nr 7 do SIWZ o sformułowanie, że 
„Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wynikającym z charakteru przedmiotu 
niniejszej Umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest do udzielania niezbędnych wyjaśnień, udostępniania 
odpowiedniej dokumentacji oraz podejmowania określonych treścią Umowy działań w wyznaczonych terminach.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru Umowy we 
wnioskowanym zakresie, bez zmian. 
 
Pytanie 387: 
Redakcja postanowienia § 11 ust. 1 pkt 1) w załączniku nr 7 do SIWZ pozostawia znaczące wątpliwości 
interpretacyjne, prowadzące do wniosku, że możliwe może być naliczenie kary umownej także w przypadku 
odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym 
zwracam się z pytaniem czy postanowienia przedmiotowego punktu należy rozumieć w ten sposób, że wskazana 
kara umowna dotyczy jedynie sytuacji odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia że zapisy § 11 ust. 1 pkt 1) wzoru Umowy należy rozumieć zgodnie z jego treścią. 
Zamawiający nie dostrzega żadnych wątpliwości interpretacyjnych w ww. zapisach. Treść § 11 ust. 1 pkt 1) 
wskazuje, że wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub 
rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie (tj. po stronie wykonawcy, a nie jak 
wskazano w pytaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), w wysokości 20% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
 
Pytanie 388: 
Redakcja postanowienia § 11 ust. 1 pkt 2) w załączniku nr 7 do SIWZ pozostawia znaczące wątpliwości 
interpretacyjne, prowadzące do wniosku, że możliwe może być naliczenie kary umownej także w przypadku 
odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego W związku z powyższym 
zwracam się z pytaniem czy postanowienia przedmiotowego punktu należy rozumieć w ten sposób, że wskazana 
kara umowna dotyczy jedynie sytuacji odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia że zapisy § 11 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy należy rozumieć zgodnie z jego treścią. 
Zamawiający nie dostrzega żadnych wątpliwości interpretacyjnych w ww. zapisach. Treść § 11 ust. 1 pkt 2) 
wskazuje, że wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub 
rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
 
Pytanie 389: 
W nawiązaniu do § 11 ust. 2 w załączniku nr 7 do SIWZ wnosimy o wyłączenie możliwości potrącania kar umownych 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru Umowy we 
wnioskowanym zakresie, bez zmian. 
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Pytanie 390: 
Katalog kar umownych zastrzeżonych przez Zamawiającego został określony w załączniku nr 7 do SIWZ w § 11 tego 
dokumentu. Suma poszczególnych kar umownych jakie mogą być naliczone Wykonawcy może przekraczać nawet 
100% całej wartości umowy, a co więcej niektóre z kar umownych mogą być wielokrotnie stosowane. Tak 
drastyczna wysokość kar umownych połączona z możliwością ich wielokrotnego naliczania jest niekorzystna 
zarówno dla Wykonawców, którzy nie będą w stanie przyjąć na siebie tak daleko idącego ryzyka, jak również dla 
samego Zamawiającego poprzez ograniczenie ilości ofert złożonych w postępowaniu a także znaczny wzrost cen 
złożonych ofert. Na uwagę zasługuje także fakt, iż Zamawiający nie przewidział w przedmiotowym wzorze umowy 
żadnych postanowień określających górny limit kar umownych, jakich może dochodzić od Wykonawcy. Określenie 
takiego limitu w żaden sposób nie zamyka Zamawiającemu drogi do dochodzenia od Wykonawcy dalszych 
roszczeń, gdyż w treści przedmiotowego wzoru Zamawiający zastrzegł sobie także prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. Mając na uwadze powyższe należy ponownie odwołać się do dokumentu Analiza 
dobrych praktyk, w którym to dokumencie, w punkcie 6 („Kary umowne”) w Rozdziale IV, wskazano: „Poziom kar 
umownych nie może być dowolny. Kwoty te muszą być osadzone w rzeczywistości, którą 
są potencjalne szkody Zamawiającego.” „Nie należy zapominać, iż wysokość kar umownych wpływa znacząco na 
cenę lub wynagrodzenie zawarte w ofertach potencjalnych Wykonawców.” „Standardem rynkowym branży IT jest 
ustalenie limitu kar umownych. Jest to z reguły sprzężone z uprawnieniem Zamawiającego do wypowiedzenia 
umowy w razie naliczenia kar umownych, które w sumie będą stanowiły określony procent wartości całej umowy.” 
"Należy pamiętać o tym, ze względu na zasady prawa cywilnego, zgodnie z którymi kara umowna nie może być 
rażąco wygórowana. W takim przypadku, Wykonawca może zażądać zmniejszenia kary 
umownej. Z powyższych względów, oraz z uwagi na pozostałe przysługujące Zamawiającym mechanizmy 
zabezpieczenia np. w postaci zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji i rękojmi za dopuszczalną 
praktykę należy uznać określenie w umowie kwotowego lub procentowego poziomu kar umownych z 
poszczególnych tytułów.” 
Określone powyżej rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych wskazują jednoznacznie na to, iż w 
zamówieniach dotyczących projektów IT jedną z dobrych praktyk, jakie powinni stosować zamawiający, jest nie 
tylko określenie poziomów kar na nie wygórowanej wysokości ale także określenie łącznego limitu tychże kar 
umownych. 
W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego brak odzwierciedlenia powyższych dobrych praktyk co bez 
wątpienia będzie prowadziło do opisanych powyżej negatywnych konsekwencji zarówno dla samego 
Zamawiającego, jak i dla potencjalnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
W związku z powyższym zwracamy się w pytaniem czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 11 w załączniku nr 7 
do SIWZ o dodatkowy ustęp o następującym brzmieniu:  
„Całkowita, łączna wysokość wszystkich kar umownych, do jakich zapłaty zobowiązany będzie Wykonawca jest 
ograniczona do 20% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę, z uwagi na fakt, że w poszczególnych 
karach umownych określonych w § 11, Zamawiający określił górne limity tych kar. 
 
Pytanie 391: 
Zagadnienia związane z odpowiedzialnością i karami umownymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego stanowią niezwykle istotną kwestię zarówno dla Wykonawcy, warunkując niejednokrotnie jego udział 
w postępowaniu, jak i dla samego Zamawiającego, z uwagi na to, iż stosując zbyt restrykcyjne postanowienia w 
tym zakresie zawęża on dostęp wykonawców do danego postępowania, a tym samym ogranicza liczbę ofert jakie 
podlegają odbiorowi oraz powoduje że oferty te są składane z wyższymi cenami. Na kwestie te zwraca uwagę m.in. 
dokument pt. „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
projektów informatycznych 7 Osi Priorytetowej PO IG” zwany dalej „Analizą dobrych praktyk”. Dokument ten 
opracowany przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych jednoznacznie wskazuje na negatywne skutki 
stosowania zbyt restrykcyjnych postanowień w zakresie odpowiedzialności wykonawcy: 
a) We wstępie do Rozdziału IV Analizy dobrych praktyk wskazano: „Klauzule dotyczące odpowiedzialności, w 
szczególności kar umownych, są podstawowymi kwestiami, które, obok ceny i przedmiotu umowy, pozwalają 
potencjalnym oferentom dokonać oceny ekonomicznej zamówienia, a w konsekwencji służą podjęciu decyzji, czy 
ubiegać się o jego udzielenie. To z kolei oznacza, iż przy konstruowaniu postanowień umownych regulujących 
odpowiedzialność stron potrzebna jest rozwaga i umiejętność wyważenia interesu obu stron, zarówno 
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Zamawiającego jak i Wykonawcy. Uzyskanie szeregu ofert od różnych potencjalnych Wykonawców jest uzależnione 
między innymi od odpowiedniego rozłożenia odpowiedzialności stron. Brak znajomości standardów panujących w 
branży IT może skutkować tym, że podmiot, który ma możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty, nie uczyni 
tego np. ze względu na postanowienia umowne zakładające nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wielu przedsiębiorców informatycznych, zwłaszcza będących częścią międzynarodowych korporacji, stosuje 
wewnętrzne procedury zawierania umów spójne ze standardami rynkowymi. Zgodnie z tymi procedurami zarząd 
zazwyczaj może podjąć decyzję o uczestniczeniu w przetargu tylko jeżeli odpowiedzialność Wykonawców będzie 
podlegała stosownym ograniczeniom. Tym samym istnieje wysokie ryzyko, iż jeżeli istotne postanowienia umowne 
będą zawierały postanowienia umowne zakładające nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawców, wielu z nich, 
w tym wiodący na rynku i dostarczający najwyższej jakości usługi, nie złoży oferty. 
Dodatkowo należy także zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie przez Zamawiającego reguł wprowadzających 
nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawców, bez wątpienia niepotrzebnie przełoży się także na znaczny wzrost 
kosztów danego projektu. Spowodowane jest to tym, że Wykonawcy, którzy w danym przypadku zdecydują się na 
złożenie oferty w postępowaniu, niewspółmiernie zwiększą cenę swojej oferty w celu pokrycia wszystkich swoich 
potencjalnych ryzyk. 
Między innymi ze względu na powyższe, w interesie Zamawiającego powinno być umowne ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.” 
b) W punkcie 2 („Granica odpowiedzialności umownej”) w Rozdziale IV Analizy dobrych praktyk wskazano: 
„Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 
kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy.” 
c) W punkcie 3 („Odpowiedzialność za utracone korzyści”) w Rozdziale IV Analizy dobrych praktyk wskazano: 
„Ponadto, standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to 
podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do 
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 
Jak widać wyraźnie z przytoczonych powyżej cytatów, jako przykład dobrej praktyki w zamówieniach publicznych 
na projekty IT dokument Analizy dobrych praktyk, opracowany przy współpracy Urzędu Zamówień Publicznych, 
podaje limitowanie w umowach odpowiedzialności stron. Powyższy przykład dobrej praktyki potwierdzony przez 
Urząd Zamówień Publicznych nie znalazł jednak żadnego odzwierciedlenia we wzorze umowy opracowanym przez 
Zamawiającego w przedmiotowym przetargu. Brak uregulowań dotyczących ograniczeń odpowiedzialności Stron 
będzie zatem w tym postępowaniu bezpośrednio powodował negatywnie konsekwencje wskazane powyżej. 
W związku z powyższym zwracamy się w pytaniem czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie w § 11 w załączniku nr 
7 do SIWZ o dodatkowy ustęp o następującym brzmieniu: „Całkowita odpowiedzialność cywilna Wykonawcy, 
obejmująca też kary umowne, ograniczona jest do strat rzeczywistych do kwoty wynagrodzenia netto należnego 
Wykonawcy z tytułu Umowy.” 
W nawiązaniu do postanowień § 11 w załączniku nr 7 do SIWZ oraz przytoczonych powyżej dobrych praktyk 
rekomendowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wnosimy także o wprowadzenie do tego paragrafu 
postanowienia wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści, które z natury rzeczy nie 
są możliwe do oszacowania, co jest znacząca przeszkodą do prawidłowego i rzetelnego wycenienia ryzyk 
związanych z realizacją zamówienia, a tym samym może wpływać znacząco na decyzję o złożeniu oferty w 
postępowaniu. Z uwagi na charakter instytucji, jaką jest Zamawiający wprowadzenie tego postanowienia nie 
będzie wpływało niekorzystnie na sytuację Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 
Celem głównym Projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” PDS, jest 
poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych 
wykorzystujących zasoby statystyki publicznej, dla osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych, klientów 
instytucjonalnych oraz pracowników służb statystyki publicznej, zarówno na terenie kraju jak i poza jego 
granicami. Określony w § 11 katalog przesłanek naliczenia kar umownych, stanowi zabezpieczenie interesów 
Zamawiającego, a tym samym interesów Skarbu Państwa na wypadek uchybień Wykonawcy w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia, uniemożliwiających osiągnięcie wskazanego powyżej celu. 
 
Odpowiedzi na pozostałe pytania, zadane do przedmiotowego postępowania, udzielone zostaną w terminie 
późniejszym. 
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Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

SIWZ pkt 1.17 – było 
1.17. Zasady zachowania poufności danych i informacji. 

Zamawiający wprowadził w § 19 wzoru umowy, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, zasady zachowania poufności danych i 
informacji o następującej treści: 
 „§ 19 (…) 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 
Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 
wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami 
Poufnymi". 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania Umowy oraz przez okres 10 lat po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę. 

3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 

obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania 

poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

4. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji 
Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały 
dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania. 

7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

8. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób 
uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. 

9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary 
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania 
Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

10. W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, Zamawiający naliczy 
karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 17). W sytuacji, o której mowa  zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał 
również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i 
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2).” 

SIWZ pkt 1.17 – powinno być 
1.17. Zasady zachowania poufności danych i informacji. 

Zamawiający wprowadził w § 19 wzoru umowy, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, zasady zachowania poufności danych i 
informacji o następującej treści: 
 „§ 20 (…) 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 
Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 
wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami 
Poufnymi". 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania Umowy oraz przez okres 10 lat po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę. 

3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 
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obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania 

poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

4. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji 
Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały 
dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania. 

7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

8. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób 
uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. 

9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary 
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania 
Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

10. W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, Zamawiający naliczy 
karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 17 Umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy.” 

 

SIWZ pkt 7.1.4) B – było 
B. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej 

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej w co najmniej 1 projekcie z wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych lub chmurowych, udostępniającego e-
usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: GIS, 
business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00PLN brutto. 

SIWZ pkt 7.1.4) B – powinno być 
B. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej 

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie spełniających poniższe wymagania, projekt/projekty wykorzystywały 
rozwiązania wirtualne lub chmurowe, udostępniał/ły e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe 
oraz mobilne, wykorzystywał/ły rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, a wartość 
pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 2.000.000,00PLN brutto. 

SIWZ pkt 7.1.4) D – było 
D. Analityk 

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych w co najmniej 1 projekcie budowy 
lub rozbudowy systemu analitycznego, gdzie zakres prac w projekcie obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, 
utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych 
(text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise 
Architect, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto. 

SIWZ pkt 7.1.4) D – powinno być 
D. Analityk 

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych budowy lub rozbudowy systemu 
analitycznego w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie spełniających poniższe wymagania, zakres prac w projekcie/tach 
obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) 
oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do 
modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise Architect, a wartości pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 
5.000.000,00 PLN brutto. 
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SIWZ pkt 14.1.2) ppkt 5 – było/powinno być 
Zmieniony został, zawarty w tabeli opis elementów Koncepcji podlegających ocenie oraz zasady przyznawania punktów w ramach oceny 
elementów. 

SIWZ pkt 14.1.2) ppkt 7 – było 
Każdy z merytorycznych członków Komisji, oceniający daną Koncepcje może przyznać każdemu z Elementów Koncepcji maksymalnie 3 
pkt, zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) W przypadku, gdy element Koncepcji zostanie opisany w sposób niezgodny z wymaganiami - przyznane zostanie 0 punktów. 
2) W przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany, ale nie wszystkie jego punkty zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy - 

przyznany zostanie 1 punkt. 
3) W przypadku, gdy wszystkie punkty elementu koncepcji zostaną opisane zgodnie z wymaganiami, ale w sposób niewyczerpujący 

tematu/zagadnienia - przyznane zostaną 2 punkty. 
4) W przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami w sposób wyczerpujący - przyznane zostaną 3 

punkty. 
SIWZ pkt 14.1.2) ppkt 7 – powinno być 

Każdy z merytorycznych członków Komisji, oceniający daną Koncepcje może przyznać każdemu z Elementów Koncepcji maksymalnie 3 
pkt, zgodnie z poniższymi zasadami: 
a) w przypadku, gdy element Koncepcji zostanie opisany w sposób niezgodny z wymaganiami – przyznane zostanie 0 punktów,  
b) w przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami, ale nie wszystkie jego punkty zostaną rozwinięte w 

sposób szczegółowy i wyczerpujący – przyznany zostanie 1 punkt, 
c) w przypadku, gdy wszystkie punkty elementu koncepcji zostaną opisane zgodnie z wymaganiami, w sposób szczegółowy ale 

niewyczerpujący tematu/zagadnienia - przyznane zostaną 2 punkty, 
d) w przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami, w sposób szczegółowy i wyczerpujący - przyznane 

zostaną 3 punkty. 

SIWZ pkt 14.2 – było 
14.2 Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria 

według następującego wzoru: 
P = C + K + W + S  
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór 
najkorzystniejszej oferty. 

SIWZ pkt 14.2 – powinno być 
14.2 Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria 

według następującego wzoru: 
P = C + K + S  
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór 
najkorzystniejszej oferty. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – spis treści pkt 4.1 – było 
4.1. Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część I) .......................................................................................... 70 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – spis treści pkt 4.1 – powinno być 
4.1. Etap 1 – częśc 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część I) ......................................................................... 70 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – spis treści pkt 4.2 – było 
4.2. Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część II) ......................................................................................... 70 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – spis treści pkt 4.2 – powinno być 
4.2. Etap 1 – część 2 – Zadanie 4b - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część II)……………………….. 70 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –pkt 4– było 
4. Etapy i zadania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na następujące etapy: 

 Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 1); 

 Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 2); 

 Etap 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS; 

 Etap 3 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –pkt 4– powinno być 
4. Etapy i zadania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na następujące etapy: 

 Etap 1 – część 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS; 

 Etap 1 – część 2 – Zadanie 4b - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS; 

 Etap 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS; 

 Etap 3 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –pkt 4.1– było 
4.1. Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 1) 

Zakres prac Etapu 1 (część I) obejmować będzie realizację następujących zadań: 

 Zadanie 1 - Opracowanie Planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej; 

 Zadanie 2 - Opracowanie Dokumentacji projektowej Systemu PDS; 

 Zadanie 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS; 

 Zadanie 4a – Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –pkt 4.1– powinno być 
4.1. Etap 1 - część 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS  

Zakres prac Etapu 1 – część 1 - obejmować będzie realizację następujących zadań: 

 Zadanie 1 - Opracowanie Planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej; 

 Zadanie 2 - Opracowanie Dokumentacji projektowej Systemu PDS; 

 Zadanie 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS; 

 Zadanie 4a – Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.1.1 ppkt 2) – było 
2. Plan projektu musi przedstawiać kluczowe informacje zarządcze istotne dla sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Projekt Planu Projektu musi zostać dostarczony przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty rozpoczęcia 
zadania. Plan projektu zostanie opracowany z uwzględnieniem powszechnie przyjętych metodyk zarządzania projektami (np. 
PRINCE2 lub PMI), w szczególności musi zawierać następujące elementy: (…) 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.1.1 ppkt 2) – powinno być 
2. Plan projektu musi przedstawiać kluczowe informacje zarządcze istotne dla sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zatwierdzony Plan Projektu musi zostać dostarczony przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zawarcia 
umowy. Plan projektu zostanie opracowany z uwzględnieniem powszechnie przyjętych metodyk zarządzania projektami (np. 
PRINCE2 lub PMI), w szczególności musi zawierać następujące elementy: (…) 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.1.3 ppkt 4) – było 
4. Niektóre składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej (Załącznik nr 7 – Specyfikacja wymagań, rozdział 4.3. Składniki 

infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej zapewniane przez Zamawiającego) mogą zostać dostarczone, zainstalowane i 
skonfigurowane przez pracowników Zamawiającego. Wszelkie prace wykonywane przez Zamawiającego zostaną wykonane 
w uzgodnieniu z Wykonawcą, w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji jakości dla Systemu PDS. 
Dostarczone przez Wykonawcę składniki Oprogramowania systemowego lub Oprogramowania narzędziowego zostaną przekazane 
Zamawiającemu na nośniku danych elektronicznych lub Wykonawca zapewni dostęp do plików instalacyjnych tego 
oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.1.3 ppkt 4) – powinno być 
4. Niektóre składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej (Załącznik nr 7 – Specyfikacja wymagań, rozdział 4.3. Składniki 

infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej zapewniane przez Zamawiającego) mogą zostać udostępnione, zainstalowane i 
skonfigurowane przez pracowników Zamawiającego. Wszelkie prace wykonywane przez Zamawiającego zostaną wykonane 
w uzgodnieniu z Wykonawcą, w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji jakości dla Systemu PDS. 
Dostarczone przez Wykonawcę składniki Oprogramowania systemowego lub Oprogramowania narzędziowego zostaną przekazane 
Zamawiającemu na nośniku danych elektronicznych lub Wykonawca zapewni dostęp do plików instalacyjnych tego 
oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –pkt 4.2– było 
4.2. Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 2) 

Zakres prac Etapu 1 (część 2) obejmować będzie realizację następującego zadania: 

 Zadanie 4b – Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –pkt 4.2– powinno być 
4.2. Etap 1 - część 2 – Zadanie 4b - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS  

Zakres prac Etapu 1 -część 2,obejmować będzie realizację następującego zadania: 

 Zadanie 4b – Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy –pkt 4.1) i 4.2)– było 
4. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym Formularzem cenowym 

FC wynosi: 
(…) 
1) Wartość Etapu 1 wynosi: 

(….) 
2) Wartość Etapu 2 wynosi: 

(…) 
3) Wartość Etapu 3 wynosi: 

(…) 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy –pkt 4.1) i 4.2)– powinno być 
4. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym Formularzem cenowym 

FC wynosi: 
(…) 
1) Wartość Etapu 1 – część 1, wynosi: 

(….) 
2) Wartość Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b, wynosi: 

(….) 
3) Wartość Etapu 2 wynosi: 

(…) 
4) Wartość Etapu 3 wynosi: 

(…) 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC)- tabela poz. 3b kolumna 3  – było 
---------------------------- 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC)- tabela poz. 3b kolumna 3  – powinno być 
Razem poz. 3.1.2+3.1.3 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ – poz.158-159 kolumna 3 i 4 tabeli  – było 
3. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej –osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 

1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej w co najmniej 1 projekcie z wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych lub chmurowych, udostępniającego e-
usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: GIS, 
business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00PLN brutto. 

4. Analityk – osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 
1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych w co najmniej 1 projekcie 

budowy lub rozbudowy systemu analitycznego, gdzie zakres prac w projekcie obejmował integrację danych z wielu źródeł 
danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych 
niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w 
języku UML, np. Enterprise Architect, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto. 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ – poz. 158-159 kolumna 3 i 4 tabeli– powinno być 
2. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej –osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 

1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie spełniających poniższe wymagania, projekt/projekty 
wykorzystywały rozwiązania wirtualne lub chmurowe, udostępniał/ły e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na 
urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystywał/ły rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz oprogramowanie 
typu Open Source, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 2.000.000,00PLN brutto. 

4. Analityk – osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 
1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych budowy lub rozbudowy 

systemu analitycznego w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie spełniających poniższe wymagania, zakres prac w 
projekcie/tach obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy 
danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z 
wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise Architect, a wartości pojedynczego 
projektu była nie mniejsza niż 5.000.000,00 PLN brutto. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ –JEDZ – poz. 158-159 kolumna 3 tabeli – było 
II. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej – osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 

2.1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej w co najmniej 1 projekcie z wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych lub chmurowych, udostępniającego 
e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: 
GIS, business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00PLN brutto. 

IV. Analityk – osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 
4.1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych w co najmniej 1 projekcie 

budowy lub rozbudowy systemu analitycznego, gdzie zakres prac w projekcie obejmował integrację danych z wielu źródeł 
danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych 
niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w 
języku UML, np. Enterprise Architect, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto. 

Załącznik nr 6 do SIWZ –JEDZ – poz. 158-159 kolumna 3 tabeli – powinno być 
II. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej – osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 

2.1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie spełniających poniższe wymagania, projekt/projekty 
wykorzystywały rozwiązania wirtualne lub chmurowe, udostępniał/ły e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na 
urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystywał/ły rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz oprogramowanie 
typu Open Source, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 2.000.000,00PLN brutto. 

IV. Analityk – osoba  spełniająca wszystkie poniższe wymagania: 
4.1) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych budowy lub rozbudowy 

systemu analitycznego w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie spełniających poniższe wymagania, zakres prac w 
projekcie/tach obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy 
danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z 
wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise Architect, a wartości pojedynczego 
projektu była nie mniejsza niż 5.000.000,00 PLN brutto. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 3 pkt 3– było 
3) Odbiory Zleceń; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 3 pkt 13– powinno być 
4) Odbiory Zleceń nadzoru autorskiego; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 2 lit d)– było 
d) w zakresie odbioru Zadania 4a wymagane jest podpisanie z wynikiem pozytywnym, przez osoby odpowiedzialne za realizację 

Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, Protokołu odbioru Zadnia 4a. 
Wzór Protokołu odbioru Zadania 4, zawiera Załącznik nr 7 do Umowy - wzór 4; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 2 lit d) – powinno być 
d) w zakresie odbioru Zadania 4a wymagane jest podpisanie z wynikiem pozytywnym, przez osoby odpowiedzialne za realizację 

Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, Protokołu odbioru Zadnia 4a. 
Wzór Protokołu odbioru Zadania 4a, zawiera Załącznik nr 7 do Umowy - wzór 4; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 10– było 
5) Zamawiający zastrzega, że niektóre składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej, zgodnie z pkt 4.2 Załącznika nr 7 

do Opisu przedmiotu zamówienia - Specyfikacja wymagań, mogą zostać dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane przez 
Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, prace realizowane przez Zamawiającego zostaną wykonane w 
uzgodnieniu z Wykonawcą, w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji jakości dla Systemu PDS; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 10– powinno być 
10) Zamawiający zastrzega, że niektóre składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej, zgodnie z pkt 4.3 Załącznika nr 7 

do Opisu przedmiotu zamówienia - Specyfikacja wymagań, mogą zostać udostępnione, zainstalowane i skonfigurowane przez 
Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, prace realizowane przez Zamawiającego zostaną wykonane w 
uzgodnieniu z Wykonawcą, w szczególności tak, aby ich rezultaty nie powodowały utraty gwarancji jakości dla Systemu PDS; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 12 lit e – było 
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do trzykrotnego zgłoszenia zmian w Dokumentacji powykonawczej dla Infrastruktury 

sprzętowo-systemowo-narzędziowej, 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 12 lit e – powinno być 
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w Dokumentacji powykonawczej dla Infrastruktury 

sprzętowo-systemowo-narzędziowej, 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 25 lit h – było 
h) potwierdzeniem odbioru Dokumentacji powykonawczej usług US-01 i US-02, będzie Protokół odbioru dokumentacji 

powykonawczej usług US-01 i US-02, którego wzór zawiera Załącznik nr 8 do Umowy (wzór 5), podpisany z wynikiem pozytywnym 
przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio  
ust. 6 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 25 lit h – powinno być 
h) potwierdzeniem odbioru Dokumentacji powykonawczej usług US-01 i US-02, będzie Protokół odbioru dokumentacji 

powykonawczej usług US-01 i US-02, którego wzór zawiera Załącznik nr 8 do Umowy (wzór 5), podpisany z wynikiem pozytywnym 
przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio  
ust. 6 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) lit d) Umowy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 pkt 14 lit. g) – było 
g) potwierdzeniem odbioru Dokumentacji powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, będzie Protokół odbioru 

dokumentacji powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, którego wzór zawiera Załącznik nr 8 do Umowy 
(wzór 6), podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i 
Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 
Umowy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 pkt 14 lit. g) – powinno być 
8. potwierdzeniem odbioru Dokumentacji powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, będzie Protokół odbioru 

dokumentacji powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, którego wzór zawiera Załącznik nr 8 do Umowy 
(wzór 6), podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i 
Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 
ust. 1 pkt 2) Umowy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 pkt 16 – było 
16) dla Dokumentacji testów usług US-01 i US-02, Raportu z testów usług US-01 i US-02 oraz Dokumentacji powykonawczej usług  

US-01 i US-02, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych lub zapewni udzielenie licencji. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 pkt 16 – było 
16) dla Dokumentacji testów usług US-03, US-04, US-05 i US-06, Raportu z testów usług US-03, US-04, US-05 i US-06 oraz 

Dokumentacji powykonawczej usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu 
autorskich praw majątkowych lub zapewni udzielenie licencji. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 1-11– było 
7. Warunki realizacji i odbioru Etapu 3: 

1) w ramach realizacji Etapu 3 Wykonawca świadczył będzie usługi Nadzoru autorskiego oraz Asysty technicznej, o których mowa 
w § 3 ust. 2 pkt 4) odpowiednio lit. a i lit b Umowy, szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy; 

2) prace wykonywane w ramach świadczenia Nadzoru autorskiego, Wykonawca będzie realizował w całym okresie realizacji 
Etapu 3, na podstawie oddzielnych Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego, zwanych dalej „Zleceniami zapewnienia 
nadzoru”, z zastrzeżeniem, że łączna liczba godzin Nadzoru autorskiego nie będzie wyższa niż 930 godzin roboczych w okresie 
zapewnienia Nadzoru autorskiego. Wzór Zlecenia zapewnienia nadzoru, stanowi Załącznik nr 11 do Umowy (wzór 1); 

3) każde Zlecenie zapewnienia nadzoru, o którym mowa w pkt. 2, przekazywać będzie osoba odpowiedzialna za realizację 
Umowy ze strony Zamawiającego, wskazana w § 9 ust. 7 Umowy, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, 
wskazany w § 9 ust. 6 Umowy.  

4) W odpowiedzi na przekazane przez Zamawiającego Zlecenie zapewnienia nadzoru, Wykonawca przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, propozycję realizacji Zlecenia, zwaną dalej „Propozycją”, przygotowaną 
zgodnie ze wzorem Propozycji, którego wzór zawiera Załącznik nr 11 do Umowy (wzór 2), zawierającą w szczególności:  
a) Szczegółowy zakres prac objętych Zleceniem, 
b) Harmonogram wykonania prac objętych Zleceniem, 
c) Szacowaną wartość Zlecenia wraz z jej kalkulacją, 
d) Warunki odbioru Zlecenia; 

5) każdą Propozycję, o której mowa w pkt 4), przekazywać będzie osoba odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony 
Wykonawcy, wskazana w § 9 ust. 6 Umowy, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w § 9 ust. 7 Umowy.  
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6) Wykonawca zrealizuje Zlecenie zapewnienia nadzoru, na podstawie Propozycji, o której mowa w pkt 4, zaakceptowanej przez 
osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w § 9 ust. 7 Umowy; 

7) produkty lub usługi dostarczane w ramach realizacji Zleceń zapewnienia nadzoru, będą podlegały następującej procedurze 
odbioru: 
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu produkty lub usługi wykonane w ramach realizacji Zlecenia, nie później niż 10 dni 

przed upływem terminu realizacji Zlecenia, wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego Propozycji, 
b) Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia przedstawienia produktów lub usług wykonanych w ramach realizacji Zlecenia, 

powiadomi Wykonawcę o ich akceptacji lub koniczności wprowadzenia zmian,  
c) wszystkie uwagi, o których mowa w pkt b, zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania, 
d) Zamawiający, w terminie do 2 dni od dnia dostarczenia poprawionych produktów lub usług poinformuje Wykonawcę o ich 

akceptacji lub koniczności wprowadzenia zmian, 
e) wszystkie uwagi, o których mowa w lit. d, zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania, 
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian do wykonanych w ramach realizacji Zlecenia 

produktów lub usług, 
g) potwierdzeniem odbioru Zlecenia zapewnienia nadzoru, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby 

odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 
Umowy. Protokół odbioru zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Umowy; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do składania Sprawozdania z realizacji prac w ramach Nadzoru autorskiego - zwanego dalej: 
,,Sprawozdaniem z realizacji nadzoru autorskiego", w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, którego Sprawozdanie z realizacji nadzoru autorskiego dotyczy. Wzór Sprawozdania z realizacji nadzoru 
autorskiego stanowi Załącznik nr 13 do Umowy (wzór 1); 

9) akceptacja Sprawozdania z realizacji nadzoru autorskiego powinna nastąpić w terminie 1 dnia od dnia jego przekazania przez 
Wykonawcę. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Sprawozdania z realizacji nadzoru autorskiego, 
Strony podejmą działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem, że do czasu wyjaśnienia, Wykonawca jest 
uprawniony do wystawienia faktury w zakresie nieobjętym uwagami Zamawiającego; 

10) świadczenie usług Nadzoru autorskiego będzie rozliczane z dokładnością do jednej godziny roboczej. Czas realizacji 
poszczególnych prac, realizowanych na podstawie odrębnych Zleceń zapewnienia nadzoru, będzie zaokrąglany w górę z 
dokładnością do jednej godziny roboczej; 

11) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie Zlecenia zapewnienia nadzoru, realizowanego na podstawie 
zaakceptowanej Propozycji, o której mowa w pkt 4, w przypadku uzgodnienia zmian na piśmie przez osoby odpowiedzialne za 
realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem, 
że do momentu pisemnego uzgodnienia zmian, Zlecenie zapewnienia nadzoru realizowane będzie zgodnie z uprzednio 
zaakceptowaną Propozycją; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 1-11– powinno być 
7. Warunki realizacji i odbioru Etapu 3: 

1) w ramach realizacji Etapu 3 Wykonawca świadczył będzie usługi Nadzoru autorskiego oraz Asysty technicznej, o których mowa 
w § 3 ust. 2 pkt 4) odpowiednio lit. a i lit b Umowy, szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy; 

2) prace wykonywane w ramach świadczenia Nadzoru autorskiego, Wykonawca będzie realizował w całym okresie realizacji 
Etapu 3, na podstawie oddzielnych Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego, zwanych dalej „Zleceniami zapewnienia 
nadzoru”, z zastrzeżeniem, że łączna liczba godzin Nadzoru autorskiego nie będzie wyższa niż 930 godzin roboczych w okresie 
zapewnienia Nadzoru autorskiego. Wzór Zlecenia zapewnienia nadzoru, stanowi Załącznik nr 11 do Umowy (wzór 1); 

3) każde Zlecenie zapewnienia nadzoru, o którym mowa w pkt. 2, przekazywać będzie osoba odpowiedzialna za realizację 
Umowy ze strony Zamawiającego, wskazana w § 9 ust. 7 Umowy, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, 
wskazany w § 9 ust. 6 Umowy.  

4) W odpowiedzi na przekazane przez Zamawiającego Zlecenie zapewnienia nadzoru, Wykonawca przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, propozycję realizacji Zlecenia zapewnienia nadzoru, zwaną dalej 
„Propozycją”, przygotowaną zgodnie ze wzorem Propozycji, którego wzór zawiera Załącznik nr 11 do Umowy (wzór 2), 
zawierającą w szczególności:  
a) Szczegółowy zakres prac objętych Zleceniem zapewnienia nadzoru, 
b) Harmonogram wykonania prac objętych Zleceniem zapewnienia nadzoru, 
c) Szacowaną wartość Zlecenia zapewnienia nadzoru wraz z jej kalkulacją, 
d) Warunki odbioru Zlecenia zapewnienia nadzoru; 

5) każdą Propozycję, o której mowa w pkt 4), przekazywać będzie osoba odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony 
Wykonawcy, wskazana w § 9 ust. 6 Umowy, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w § 9 ust. 7 Umowy.  

6) Wykonawca zrealizuje Zlecenie zapewnienia nadzoru, na podstawie Propozycji, o której mowa w pkt 4, zaakceptowanej przez 
osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w § 9 ust. 7 Umowy; 

7) produkty lub usługi dostarczane w ramach realizacji Zleceń zapewnienia nadzoru, będą podlegały następującej procedurze 
odbioru: 
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu produkty lub usługi wykonane w ramach realizacji Zlecenia zapewnienia nadzoru, 

nie później niż 10 dni przed upływem terminu realizacji Zlecenia zapewnienia nadzoru, wynikającego z zaakceptowanej 
przez Zamawiającego Propozycji, 
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b) Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia przedstawienia produktów lub usług wykonanych w ramach realizacji Zlecenia 
zapewnienia nadzoru, powiadomi Wykonawcę o ich akceptacji lub koniczności wprowadzenia zmian,  

c) wszystkie uwagi, o których mowa w pkt b, zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w 
terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania, 

d) Zamawiający, w terminie do 2 dni od dnia dostarczenia poprawionych produktów lub usług poinformuje Wykonawcę o ich 
akceptacji lub koniczności wprowadzenia zmian, 

e) wszystkie uwagi, o których mowa w lit. d, zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w 
terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania, 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian do wykonanych w ramach realizacji Zlecenia 
zapewnienia nadzoru produktów lub usług, 

g) potwierdzeniem odbioru Zlecenia zapewnienia nadzoru, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby 
odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 
Umowy. Protokół odbioru zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Umowy; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do składania Sprawozdania z realizacji prac w ramach Nadzoru autorskiego - zwanego dalej: 
,,Sprawozdaniem z realizacji nadzoru autorskiego", w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, którego Sprawozdanie z realizacji nadzoru autorskiego dotyczy. Wzór Sprawozdania z realizacji nadzoru 
autorskiego stanowi Załącznik nr 13 do Umowy (wzór 1); 

9) akceptacja Sprawozdania z realizacji nadzoru autorskiego powinna nastąpić w terminie 1 dnia od dnia jego przekazania przez 
Wykonawcę. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Sprawozdania z realizacji nadzoru autorskiego, 
Strony podejmą działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem, że do czasu wyjaśnienia, Wykonawca jest 
uprawniony do wystawienia faktury w zakresie nieobjętym uwagami Zamawiającego; 

10) świadczenie usług Nadzoru autorskiego będzie rozliczane z dokładnością do jednej godziny roboczej. Czas realizacji 
poszczególnych prac, realizowanych na podstawie odrębnych Zleceń zapewnienia nadzoru, będzie zaokrąglany w górę z 
dokładnością do jednej godziny roboczej; 

11) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie Zlecenia zapewnienia nadzoru, realizowanego na podstawie 
zaakceptowanej Propozycji, o której mowa w pkt 4, w przypadku uzgodnienia zmian na piśmie przez osoby odpowiedzialne za 
realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem, 
że do momentu pisemnego uzgodnienia zmian, Zlecenie zapewnienia nadzoru realizowane będzie zgodnie z uprzednio 
zaakceptowaną Propozycją; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 8 – było 
8. Potwierdzeniem wszystkich prac przewidzianych do realizacji w ramach Etapów 1, 2 i 3, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym 

przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio  
ust. 6 i 7 Umowy, Końcowy protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 8 – powinno być 
8. Potwierdzeniem wszystkich prac przewidzianych do realizacji w ramach Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b, Etapu 2 

oraz Etapu 3, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i 
Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, Końcowy protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 15 do Umowy. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 – było 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, płatne będzie częściowo, po wykonaniu Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2, 

Etapu 2 i Etapu 3, z zastrzeżeniem, że: 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 – powinno być 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, płatne będzie częściowo, po wykonaniu Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2- 

Zadanie 4b, Etapu 2 i Etapu 3, z zastrzeżeniem, że: 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 9 ust. 7 – było 
7. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego, w tym do podpisywania Protokołów 

odbioru przewidzianych Umową, a także odpowiedzialnymi za przeprowadzenie, i dokumentowanie czynności kontroli w zakresie 
zadeklarowanego kryterium pozacenowego, dotyczącego organizacji dodatkowej sesji warsztatów, o którym mowa w § 3 ust.10 
Umowy, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w Umowie są: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 9 ust. 7 – powinno być 
7. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego, w tym do podpisywania Protokołów 

odbioru przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w Umowie są: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 



 

76 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 11 ust. 1 pkt 11 – było 
11) za każdy stwierdzony przypadek wykonania dostawy składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS 

do siedziby Zamawiającego, poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku, w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł i 00/100), nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto należnego za 
wykonanie Zadania 3, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 11 ust. 1 pkt 11 – powinno być 
11) za każdy stwierdzony przypadek wykonania dostawy składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS 

do siedziby Zamawiającego, w godzinach szczytu, tj. poza godzinami od 11:00 do 14:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku, w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł i 00/100), nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto należnego za 
wykonanie Zadania 3, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 13 ust. 1 i ust. 4 – było 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 w ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do odebranych przez Zamawiającego z wynikiem pozytywnym: Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, Dokumentacji 
dedykowanej Wykonawcy, Danych testowych i Dokumentacji powykonawczej, w zakresie usług US-01 i US-02, o których mowa w § 4 
ust. 4 pkt 13 Umowy oraz Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, Dokumentacji dedykowanej Wykonawcy, Danych testowych i 
Dokumentacji powykonawczej, w zakresie usług S-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 Umowy, 
na polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, wskazanych odpowiednio w ust. 2, 5 i 6, wraz z prawem do wykonywania 
zależnych praw autorskich. 

2. (…) 
3. (…) 
4. Do dnia podpisania Protokołu odbioru Etapu 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne, 

odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 13 ust. 1 i ust. 4 – powinno być 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 w ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do odebranych przez Zamawiającego z wynikiem pozytywnym: Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, Dokumentacji 
dedykowanej Wykonawcy, Danych testowych i Dokumentacji powykonawczej, w zakresie usług US-01 i US-02, o których mowa w § 4 
ust. 4 pkt 13 Umowy oraz Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, Dokumentacji dedykowanej Wykonawcy, Danych testowych i 
Dokumentacji powykonawczej, w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 Umowy, na polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, wskazanych odpowiednio w ust. 2, 5 i 6, wraz z prawem do wykonywania zależnych 
praw autorskich. 

2. (…) 
3. (…) 
4. Do dnia podpisania Protokołu odbioru Etapu 1 – część 1 oraz Protokołu odbioru Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne dla Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy odpowiednio w 
zakresie usług US-01 i US-02 i usług US-03, US-04, US-05 i US-06, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze 
standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 8 pkt 1 lit a i b – było 
8. Obsługa zgłoszeń, o której mowa w ust. 6 pkt 2:  

1) umożliwi Zamawiającemu powiadamianie Wykonawcy o przypadkach zakwalifikowanych jako Błędy, w tym Usterki lub Awarie, 
za pomocą „Zgłoszeń”, z zastrzeżeniem, że: 
a) Błąd rozumiany jest jako brak działania Systemu PDS lub działanie niezgodne z jego specyfikacją określoną w 

przygotowanej przez Wykonawcę i odebranej przez Zamawiającego Dokumentacji, mające negatywny wpływ na użycie 
systemu przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje trzy kategorie Błędów: 

i. Błąd krytyczny - Błąd oznaczający całkowitą niedostępność Systemu PDS – tj. żaden z jego użytkowników nie może 
zalogować się do systemu i realizować żadnej z funkcjonalności Systemu PDS,  

ii. Błąd uciążliwy - Błąd, który ogranicza dostępność funkcjonalności Systemu PDS, 
iii. Błąd nieuciążliwy - Błąd niebędący Błędem Krytycznym lub Błędem uciążliwym, 

b) Awaria rozumiana jest jako niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez składnik Infrastruktury sprzętowej 
wszystkich lub niektórych funkcji określonych w dokumentacji tego sprzętu, 

c) Usterka rozumiana jest jako brak działania Oprogramowania standardowego objętego zapewnianym przez Wykonawcę 
Wsparciem technicznym lub jego działanie niezgodne z jego specyfikacją określoną w Dokumentacji Oprogramowania 
standardowego, spowodowane przyczynami tkwiącymi w tym Oprogramowaniu; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 8 pkt 1 lit a i b – powinno być 
8. Obsługa zgłoszeń, o której mowa w ust. 6 pkt 2:  

1) umożliwi Zamawiającemu powiadamianie Wykonawcy o przypadkach zakwalifikowanych jako Błędy, w tym Usterki lub Awarie, 
za pomocą „Zgłoszeń”, z zastrzeżeniem, że: 
a) Błąd rozumiany jest jako brak działania Systemu PDS lub działanie niezgodne z jego specyfikacją określoną w 

przygotowanej przez Wykonawcę i odebranej przez Zamawiającego Dokumentacji, mające negatywny wpływ na użycie 
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systemu przez Zamawiającego, spowodowane przyczynami tkwiącymi w Systemie PDS. Zamawiający wskazuje trzy 
kategorie Błędów: 

i. Błąd krytyczny - Błąd oznaczający całkowitą niedostępność Systemu PDS – tj. żaden z jego użytkowników nie może 
zalogować się do systemu i realizować żadnej z funkcjonalności Systemu PDS,  

ii. Błąd uciążliwy - Błąd, który ogranicza dostępność funkcjonalności Systemu PDS, 
iii. Błąd nieuciążliwy - Błąd niebędący Błędem Krytycznym lub Błędem uciążliwym, 

b) Awaria rozumiana jest jako niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez składnik Infrastruktury sprzętowej 
wszystkich lub niektórych funkcji określonych w przygotowanej przez producenta dokumentacji tego sprzętu, 

c) Usterka rozumiana jest jako brak działania Oprogramowania standardowego objętego zapewnianym przez Wykonawcę 
Wsparciem technicznym lub jego działanie niezgodne z jego specyfikacją określoną w Dokumentacji Oprogramowania 
standardowego, spowodowane przyczynami tkwiącymi w tym Oprogramowaniu; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 18 – było 
§ 17.  Zmiany Umowy 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 18 – powinno być 
§ 18.  Zmiany Umowy 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 21 ust. 3 i ust. 4 – było 
3. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. 
4. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 21 ust. 3 i 4 – powinno być 
3. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail uczestników warsztatów szkoleniowych. 
4. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, zajmowane stanowisko, datę zawarcia, termin obowiązywania i rodzaj umowy o pracę 
oraz wielkość etatu osób, wykonujących czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób je 
wykonujących. 

Załącznik nr 20 do Załącznika nr 7 do SIWZ –  
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - § 1 ust. 8 – było 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 10 RODO Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Umowy przyjąć na siebie odpowiedzialność wobec osób, 
których dane są przetwarzane w związku z Usługą z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby, a wynikającej lub 
związanej z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych 
lub postanowień Umowy. 

Załącznik nr 20 do Załącznika nr 7 do SIWZ –  
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - § 1 ust. 8 – powinno być 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 10 RODO jeśli Wykonawca bez wiedzy i zgody Zamawiającego samodzielnie określi nowe cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Umowy, zobowiązany jest przyjąć na siebie odpowiedzialność 
wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z Usługą z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby, a 
wynikającej lub związanej z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub postanowień Umowy. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 1.5.2 – tabela Dane tematyczne GUS - było 
ID Wymagania Wymaganie Komentarz 

RQ-PD-2.1.5.2 

 

Rozwiązanie, po wygenerowaniu i 
udostępnieniu danych w trybie wsadowym 
musi poinformować o tym fakcie użytkownika. 
Użytkownik systemu musi mieć dostęp do 
danych opracowanych w trybie wsadowym.  

Okres przechowywania danych opracowanych w trybie 
wsadowym musi być jednym z parametrów systemu i musi 
być modyfikowany przez administratora. 

RQ-PD-2.2 

 

System musi zapewnić generyczne mechanizmy 
integracyjne z planowanym projektem "Wrota 
Statystyki". Mechanizmy muszą być 
udokumentowane w sposób umożliwiający ich 
ew. dostosowanie do zmian w strukturach 
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danych. 

RQ-PD-2.2.1 
 

System musi zapewnić generyczne mechanizmy 
integracyjne z planowanym Modułem 
generowania danych Analitycznego Systemu 
Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki). 

W związku z opracowaniem mechanizmów integracji 
Systemu PDS z Systemem ABM, Wykonawca opracuje 
specyfikację interfejsu (API) pomiędzy tymi systemami. 
Ta sama specyfikacja zostanie wykorzystana do 
implementacji interfejsu pomiędzy Systemem PDS i 
Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych (Wrota 
Statystyki). 
Powinno to zapewnić dostęp do danych ze spisów 
PSR’2020 i NSP’2021. 
Wykonawca, w celu przetestowania zaprojektowanego 
interfejsu powinien dostarczyć odpowiednie 
oprogramowanie symulujące (tzw. „zaślepkę”) Moduł 
generowania danych Analitycznego Systemu Przetwarzania 
Danych (Wrota Statystyki). 

RQ-PD-2.3 
 

System musi umożliwić dostęp do Składnicy 
Danych Publikacyjnych poprzez dedykowany i 
modyfikowalny moduł interfejsowy. 

Moduł interfejsowy musi zapewnić dostęp m.in. do: 

 agregatów systemu BDL (obecnie system BDL); 

 agregatów ze spisów rundy 2020/2021. 
Moduł interfejsowy (składnik systemu PDS) zostanie 
zbudowany przez Wykonawcę i musi być udokumentowany 
w sposób umożliwiający jego ew. dostosowania do zmian w 
strukturze Składnicy Danych Publikacyjnych.  

RQ-PD-2.4 

 

Dane geoprzestrzenne systemu muszą być 
zapisywane w bazie danych, która w przyszłości 
stanowić będzie element Składnicy Danych 
Geoprzestrzennych. 

Baza danych zawierająca dane geoprzestrzenne musi 
uwzględniać założenie, że dane w niej gromadzone będą 
współdzielone przez inne systemy statystyki publicznej.  

RQ-PD-2.5 

 

System musi zapewnić dostęp dla 
Administratora Danych do narzędzi 
umożliwiających migrację i przetworzenie 
danych pochodzących z innych systemów GUS 
do bazy danych, która w przyszłości stanowić 
będzie element Składnicy Danych oraz do 
repozytorium podsystemu słowników. 

Modularność budowy systemu pozwala na jego rozbudowę 
o np. nowe słowniki czy dane tematyczne. Administrator 
Danych, odpowiedzialny za prace rozwojowe w tym 
obszarze, musi mieć dostęp do narzędzia pozwalającego 
na pobranie, transformację i załadowanie dodatkowych 
danych do bazy danych, która w przyszłości stanowić 
będzie element Składnicy Danych Publikacyjnych oraz do 
repozytorium podsystemu słowników. Dodatkowo 
Administrator Danych może udostępnić dane dla 
użytkowników. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 1.5.2 – tabela Dane tematyczne GUS – powinno być 
ID Wymagania Wymaganie Komentarz 

RQ-PD-2.1.5.2 

 

Rozwiązanie, po wygenerowaniu i 
udostępnieniu danych w trybie wsadowym 
musi poinformować o tym fakcie użytkownika. 
Użytkownik systemu musi mieć dostęp do 
danych opracowanych w trybie wsadowym.  

Okres przechowywania danych opracowanych w trybie 
wsadowym musi być jednym z parametrów systemu i musi 
być modyfikowany przez administratora. 

RQ-PD-2.2.1 

 

System musi zapewnić generyczne mechanizmy 
integracyjne z planowanym Modułem 
generowania danych Analitycznego Systemu 
Przetwarzania Danych (Wrota Statystyki). 

W związku z opracowaniem mechanizmów integracji 
Systemu PDS z Systemem ABM, Wykonawca opracuje 
specyfikację interfejsu (API) pomiędzy tymi systemami. 
Ta sama specyfikacja zostanie wykorzystana do 
implementacji interfejsu pomiędzy Systemem PDS i 
Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych (Wrota 
Statystyki). 
W przyszłości powinno to zapewnić dostęp do danych ze 
spisów PSR’2020 i NSP’2021. 
Wykonawca, w celu przetestowania zaprojektowanego 
interfejsu powinien dostarczyć odpowiednie 
oprogramowanie symulujące (tzw. „zaślepkę”) Moduł 
generowania danych Analitycznego Systemu Przetwarzania 
Danych (Wrota Statystyki), opartego o bazy danych MS SQL 
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Server. 
RQ-PD-2.3 

 

System musi umożliwić dostęp do danych 
publikacyjnych poprzez dedykowany i 
modyfikowalny moduł interfejsowy. 

Moduł interfejsowy musi zapewnić dostęp m.in. do: 

 agregatów systemu BDL (obecnie system BDL); 

 struktur danych ze spisów rundy 2020/2021, które 
będą znajdowały się w bazie MS SQL Server. 

Moduł interfejsowy (składnik systemu PDS) zostanie 
zbudowany przez Wykonawcę i musi być udokumentowany 
w sposób umożliwiający jego ew. dostosowania do zmian w 
strukturach danych.  

RQ-PD-2.4 

 

Dane geoprzestrzenne systemu muszą być 
zapisywane w bazie danych, która w przyszłości 
stanowić będzie element Składnicy Danych 
Geoprzestrzennych. 

Baza danych zawierająca dane geoprzestrzenne musi 
uwzględniać założenie, że dane w niej gromadzone będą 
współdzielone przez inne systemy statystyki publicznej.  

RQ-PD-2.5 

 

System musi zapewnić dostęp dla 
Administratora Danych do narzędzi 
umożliwiających migrację i przetworzenie 
danych pochodzących z innych systemów GUS 
do bazy danych oraz do repozytorium 
podsystemu słowników. 

Modularność budowy systemu pozwala na jego rozbudowę 
o np. nowe słowniki czy dane tematyczne. Administrator 
Danych, odpowiedzialny za prace rozwojowe w tym 
obszarze, musi mieć dostęp do narzędzia pozwalającego 
na pobranie, transformację i załadowanie dodatkowych 
danych do bazy danych oraz do repozytorium podsystemu 
słowników. Dodatkowo Administrator Danych może 
udostępnić dane dla użytkowników. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 1.9 – tabela - Podsystem zarządzania użytkownikami i 
uprawnieniami- było 

RQ-UU-9 
 

System będzie musiał umożliwić ograniczenie 
zasobów systemu PDS wykorzystywanych przez 
Użytkownika. 

Administrator PDS musi móc ograniczyć zasoby systemu 
PDS wykorzystywane przez Użytkownika, w zależności od 
ról do których przypisany jest Użytkownik. Ograniczenie 
zasobów możliwe jest poprzez określenie następujących 
parametrów: 

 łączna maksymalna ilość przestrzeni dyskowej 
dla Użytkownika; 

 maksymalna wielość plików zaimportowanych do 
systemu przez Użytkownika; 

 Maksymalna ilość czasu (w sekundach), który 
może potrwać schemat przetwarzania. Procesy, które 
przekroczą limit czasu będą przez system 
obsługiwane w trybie wsadowym. 

 Maksymalna wielkość tabeli wynikowej kroku 
przetwarzania, wyrażona w liczbie wierszy. Parametr 
ten dotyczy wszystkich tabel, otrzymanych w wyniku 
realizacji schematu przetwarzania - zarówno tabel 
docelowych (zapisywanych w zasobach Użytkownika) 
jak i tabel tymczasowych, tworzonych tylko na 
potrzeby realizowania wyliczeń i kasowanych przed 
ukończeniem procesu realizowanego w oparciu o 
schemat przetwarzania. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 1.9 – tabela - Podsystem zarządzania użytkownikami i 
uprawnieniami - powinno być 

RQ-UU-9 
 

System będzie musiał umożliwić ograniczenie 
zasobów systemu PDS wykorzystywanych przez 
Użytkownika. 

Administrator PDS musi móc ograniczyć zasoby systemu 
PDS wykorzystywane przez Użytkownika, w zależności od 
ról do których przypisany jest Użytkownik. Ograniczenie 
zasobów możliwe jest poprzez określenie następujących 
parametrów: 

 łączna maksymalna ilość przestrzeni dyskowej 
dla Użytkownika; 

 maksymalna wielkość plików zaimportowanych 
do systemu przez Użytkownika; 
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 Maksymalna ilość czasu (w sekundach), który 
może potrwać schemat przetwarzania. Procesy, które 
przekroczą limit czasu będą przez system 
obsługiwane w trybie wsadowym. 

 Maksymalna wielkość tabeli wynikowej kroku 
przetwarzania, wyrażona w liczbie wierszy. Parametr 
ten dotyczy wszystkich tabel, otrzymanych w wyniku 
realizacji schematu przetwarzania - zarówno tabel 
docelowych (zapisywanych w zasobach Użytkownika) 
jak i tabel tymczasowych, tworzonych tylko na 
potrzeby realizowania wyliczeń i kasowanych przed 
ukończeniem procesu realizowanego w oparciu o 
schemat przetwarzania. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 4.1 pkt 8.2) - było 
2) W obecnie użytkowanym środowisku są to rozwiązania ArcGIS for Desktop wraz z dostępnymi dla nich rozszerzeniami 

funkcjonalnymi takimi jak ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Data Interoperability Extension for 
Desktop. Liczba licencji wykorzystywanych obecnie do realizacji zadań, podobnych do tych wymienianych powyżej, to 9 licencji 
ArcGIS for Desktop oraz po jednej licencji dla każdego z wymienionych rozszerzeń. Zamawiający wymaga dostarczenia wsparcia 
technicznego dla w/w oprogramowania zapewniającego w szczególności możliwość uzyskania najnowszych wersji tego 
oprogramowania lub dostarczenia oprogramowania posiadającego funkcjonalności ekwiwalentne. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 4.1 pkt 8.2) – powinno być 
2) W obecnie użytkowanym środowisku są to rozwiązania ArcGIS for Desktop wraz z dostępnymi dla nich rozszerzeniami 

funkcjonalnymi takimi jak ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Data 
Interoperability Extension for Desktop. Liczba licencji wykorzystywanych obecnie do realizacji zadań, podobnych do tych 
wymienianych powyżej, to 9 licencji ArcGIS for Desktop oraz po jednej licencji dla każdego z wymienionych rozszerzeń. 
Zamawiający wymaga dostarczenia wsparcia technicznego dla w/w oprogramowania zapewniającego w szczególności możliwość 
uzyskania najnowszych wersji tego oprogramowania lub dostarczenia oprogramowania posiadającego funkcjonalności 
ekwiwalentne. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 4.1 pkt 9 i 10 - było 
9. Do budowy środowiska produkcyjnego mogą również zostać wykorzystane posiadane przez Wnioskodawcę licencje na 

Oprogramowanie narzędziowe. Dotyczy to np. oprogramowania serwera danych przestrzennych Esri ArcGIS Server SE, które w 
wyniku konsolidacji będzie m.in. mogło zostać przeniesione z tzw. lokalizacji wojewódzkich do lokalizacji centralnej. 

10. Zakłada się, że dotychczasowy sprzęt komputerowy Systemu PGS – Faza II może zostać wykorzystany do budowy środowiska 
testowego Systemu PDS. Do budowy środowiska testowego mogą również zostać wykorzystane posiadane przez Wnioskodawcę 
licencje na oprogramowanie narzędziowe. Dotyczy to np. oprogramowania serwera danych przestrzennych Esri ArcGIS Server SE, 
które w wyniku konsolidacji będzie m.in. mogło zostać przeniesione z tzw. lokalizacji wojewódzkich do lokalizacji centralnej. 

Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział 4.1 pkt 9 i 10 - było 
9. Do budowy środowiska produkcyjnego mogą również zostać wykorzystane posiadane przez Zamawiającego licencje na 

Oprogramowanie narzędziowe. Dotyczy to np. oprogramowania serwera danych przestrzennych Esri ArcGIS Server SE, które w 
wyniku konsolidacji będzie m.in. mogło zostać przeniesione z tzw. lokalizacji wojewódzkich do lokalizacji centralnej. 

10. Zakłada się, że dotychczasowy sprzęt komputerowy Systemu PGS – Faza II może zostać wykorzystany do budowy środowiska 
testowego Systemu PDS. Do budowy środowiska testowego mogą również zostać wykorzystane posiadane przez Zamawiającego 
licencje na oprogramowanie narzędziowe. Dotyczy to np. oprogramowania serwera danych przestrzennych Esri ArcGIS Server SE, 
które w wyniku konsolidacji będzie m.in. mogło zostać przeniesione z tzw. lokalizacji wojewódzkich do lokalizacji centralnej. 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K” 
Modyfikacja dotyczy całego dokumentu 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 27-02-2020 r.;  






