
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.003.2021.DP   Warszawa, dnia 16 czerwca 2021 r.            

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego, usług wsparcia i rozwoju systemu zarządzania dokumentami i sprawami (ZDiS)”. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

specyfikacji warunków zamówienia, tj.: 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy: Załącznik 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 3.5.3 litera c) - Czy Zamawiający wyraża oczekiwanie, 
iż Wykonawca będzie realizował w ramach umowy aktualizację również komponentów komercyjnych wchodzących w 
skład systemu np. Java, Oracle, Abbyy FineReader Engine 9.0? Wiąże się to z koniecznością zakupu nowych licencji dla 
nowych wersji, a co za tym idzie zwiększa znacząco koszt realizacji tego elementu umowy. Proponujemy zmianę treści 
tego punktu – „wyłączenie licencji komercyjnych komponentów z zakresu podlegającego aktualizacji” lub dodanie 
zastrzeżenia, iż „dostarczenie nowych licencji na komponenty komercyjne do aktualizacji leży w gestii Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ppkt. 3.5.3 lit. c) Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczania, instalacji (po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego), konfiguracji łatek i poprawek dla Systemu, oraz związanych z tym aktualizacji 
Dokumentacji Systemu i Kodów Źródłowych, związanych z dostosowaniem Systemu do wydanych aktualizacji (nowych 
wersji) dla komponentów firm trzecich wchodzących w skład Systemu (np. Java, systemy operacyjne, systemy 
bazodanowe, serwery aplikacyjne, itp.). 

Zatem oczekiwanie to nie obejmuje dostaw aktualizacji komponentów komercyjnych wchodzących w skład systemu, takich 
jak Java, Oracle Database, Abbyy FineReader Engine, systemy operacyjne, serwery aplikacyjne, itp. 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy: W §3 ust. 8 Załącznika nr 4 do Wzoru umowy wskazano, że „Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia 
ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, jednak nie później, niż w ciągu 24 godzin.”  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie zgodnie z następującą propozycją „Podmiot przetwarzający 
po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, jednak nie 
później, niż w ciągu 48 godzin.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę powyższego zapisu we wzorze umowy przetwarzania danych 
osobowych. 
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Pytanie 3:  

Dotyczy: W §5 ust. 2 i ust. 5 Złącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy, Zamawiający określił jedynie wartość brutto 
wynagrodzenia. Proponujemy zmianę tych zapisów poprzez określenie również wartości netto i podatek VAT. Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w umowie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę powyższego zapisu we wzorze umowy. 

Tym samym, Zamawiający w Załączniku Nr 3 do SWZ – Wzór Umowy zmienia treść § 5 ust. 2 i ust. 5 pkt 1) – 3) w 
następujący sposób: 

§ 5 ust. 2 obecna treść: 

2. Na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 składa się należność za: 

1) świadczenie serwisu pogwarancyjnego systemu ZDiS, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, w wysokości 
…………………… zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia; 

2) świadczenie usług wsparcia systemu ZDiS, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy w wysokości 
…………………… zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia; 

3) wykonywanie zlecanych przez Zamawiającego usług rozwoju systemu ZDiS, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) 
Umowy w ramach maksymalnej liczby 700 roboczogodzin, przy cenie w wysokości ………. zł brutto za godzinę, 
łącznie nie więcej niż …………. zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

otrzymuje brzmienie: 

2. Na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 składa się należność za: 

1) świadczenie serwisu pogwarancyjnego systemu ZDiS, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, w wysokości 
…………………… zł netto, + ………. zł podatku VAT, ………. zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia; 

2) świadczenie usług wsparcia systemu ZDiS, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy w wysokości 
…………………… zł netto, + ………. zł podatku VAT, ………. zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia; 

3) wykonywanie zlecanych przez Zamawiającego usług rozwoju systemu ZDiS, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) 
Umowy w ramach maksymalnej liczby 700 roboczogodzin, przy cenie w wysokości ………. zł netto za godzinę,  
+ ……..zł podatku VAT za godzinę, ……….. zł brutto za godzinę, łącznie nie więcej niż …………. zł netto,  
+ …………. zł podatku VAT, ………. zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

§ 5 ust. 5 pkt 1) – 3) obecna treść: 

1) za świadczenie serwisu pogwarancyjnego systemu ZDiS, Zamawiający zapłaci łącznie nie więcej niż   
…………………… zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

2) za świadczenie usług wsparcia systemu ZDiS, Zamawiający zapłaci łącznie nie więcej niż ……………… zł 
brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

3) za wykonywanie zlecanych przez Zamawiającego usług rozwoju systemu ZDiS, w ramach  maksymalnej liczby  
700 roboczogodzin, przy cenie w wysokości ………. zł brutto za godzinę, łącznie nie więcej niż …………. zł 
brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

otrzymuje brzmienie: 

1) za świadczenie serwisu pogwarancyjnego systemu ZDiS, Zamawiający zapłaci łącznie nie więcej niż   
…………………… zł netto, + ………. zł podatku VAT, ………. zł brutto, co stanowi …………..% 
wynagrodzenia. 

2) za świadczenie usług wsparcia systemu ZDiS, Zamawiający zapłaci łącznie nie więcej niż …………………… zł 
netto, + ………. zł podatku VAT, ………. zł brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

3) za wykonywanie zlecanych przez Zamawiającego usług rozwoju systemu ZDiS, w ramach  maksymalnej liczby  
700 roboczogodzin, przy cenie w wysokości ………. zł netto za godzinę, + ……..zł podatku VAT za godzinę, 
……….. zł brutto za godzinę, łącznie nie więcej niż …………. zł netto, + …………. zł podatku VAT, ………. zł 
brutto, co stanowi …………..% wynagrodzenia. 

Pytanie 4:  

Dotyczy: W odniesieniu do wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy, brak jest 
określenia terminu płatności za usługi opcjonalne. Czy Zamawiający przewiduje termin płatności dla usług opcjonalnych 



 3 

analogiczny do zapisów § 5 ust. 3 Wzoru umowy tj. 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT? 

Odpowiedź: 

Zapłata wynagrodzenia za usługi opcjonalne odbywać się będzie na podstawie i na zasadach określonych w § 5 ust. 3 
wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że termin płatności za usługi opcjonalne nie wymaga dodatkowych 
regulacji i jest określony w § 5 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie 5:  

Czy przez podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby należy rozumieć osoby fizyczne nie prowadzące działalności 
gospodarczej współpracujące z Wykonawcą na podstawie umowy zlecenia, czy też wskazane powyżej osoby Wykonawca 
traktuje jako zasoby własne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej współpracujące z Wykonawcą na 
podstawie umowy zlecenia, można uznać za zasoby własne. 

 

 

 

 

        Dyrektor Generalny 

                 Najwyższej Izby Kontroli 

 

           /-/ Janina Bielak 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


