
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 10 sierpnia 2021 r.           

 
 
 
 

do Wykonawców 
 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Zakup Systemu ERP (Enterprise Resource Planning)”. 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień 
dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy 
dokonuje zmian treści SWZ w następujący sposób, tj.: 

 
Pytanie 317: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

 

T.4.01.3 4 3 

System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, 
rejestrujący historię logowania do systemu 
wszystkich użytkowników oraz wykonane przez 
nich czynności wprowadzania, modyfikacji i 
usuwania danych. (wszystkich z możliwośącią 
ograniczania przez Zamawiającego) 

4.01 

 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system umożliwia włączenie pełnej kontroli dla 
każdej tabeli z danymi w systemie, jednak domyślnie taka kontrola jest wyłączona ze względów 
wydajnościowych systemu? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający wymaga włączenia zapisu pełnej kontroli. W wyniku wdrożenia zostanie wykonana analiza i 
zostaną wyłączone zbędne zapisy. 
 
 
Pytanie 318: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

M-L.3.01.2 

3 2 System musi zapewnić tworzenie kartotek środków trwałych oraz WNiP z 
następującymi polami: 
1) typ kartoteki (np. środki trwałe, WNiP), 
2) Nr inwentarzowy, 
3) data przyjęcia do użytkowania,  
4) data dokumentu np. OT,   
5) data nabycia, 
6) miejsce użytkowania (dział/oddział, pomieszczenie), 
7) krótka nazwa, 

3.01 
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8) nazwa pełna, 
9) jednostka miary, 
10) nazwa użytkownika/opiekuna ((imię i nazwisko, nr pokoju, nr telefonu), 
11) numer pracownika/opiekuna, 
12) numer dostawcy, 
13) numer przyjmującego (przy dok. PT), 
14) konto kosztów, 
15) kod środka, 
16) informacja o kodzie kreskowym, 
17) KŚT (ze wskazaniem numeru z GUS-u), 
19) źródło finansowanie - do jednego środka musi być możliwe przypisanie więcej niż 
jednego źródła finansowania, w tym nieodpłatnego otrzymania, 
20) sposób uzyskania środka trwałego, 
21) data likwidacji, 
22) przyczyna likwidacji, 
23) nr faktury zakupu, 
24) nr seryjny, 
25) nr umowy/wniosku, 
26) zestaw, 
27) charakterystyka, 
28) data gwarancji, 
29) oznaczenie, czy sprzęt jest wypożyczony i komu, 
30) wartość początkowa brutto, 
31) wartość początkowa umorzenia, 
32) wartość WI, 
33) wartość WA, 
34) wartość WU, 
35) szczegóły (dodatkowy opis DS), 
36) metoda amortyzacji, 
37) stawka amortyzacyjna, 
38) ilość. 
System musi zapewnić możliwość obsługi dokumentów księgowych i ich grupowego 
drukowania: OT; LT; WT+; PT; PN; ZU; ZUW; OTI; OTIN; WT-; LC; LTS; LTIN; OTW; 
OTWM; OTWI; WTW+; PSI; LSI; DZUS; DZUW; DZWI; PNW; LW; LWS; LWIN; 
LWC; LWSC; PTW; PTWC; KOR; KR.  

 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Wartość WI", "Wartość WA", "Wartość WU"? 
Prosimy również o słowne rozwinięcie skrótów użytych jako rodzaje dokumentów. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 249 opublikowane 6 sierpnia 2021 r. 
 
 
Pytanie 319: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
  

M-L.3.01.9 

3 9 System musi zapewnić obsługę grupowego 
wprowadzania i zakładania kartotek środków 
trwałych, np. przyjęcie kilkunastu komputerów. 
Dodatkowo, system musi ostrzegać operatora o 
niepodzielności wartości faktury przez liczbę 
sztuk z tej faktury. W takim przypadku system 
powinien proponować liczbę możliwych do 
wprowadzenia w sposób automatyczny 
składników majątku (o równej wartości). 
Pozostałe sztuki będą wprowadzane ręcznie pod 
innym numerem inwentarzowym.  

3.01 

 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku udostepnienia funkcji kopiowania dokumentów 
przyjęcia, tj. użytkownik wprowadza pierwszy dokument, podając wszystkie dane, a następnie wskazuje, ile kopii 
ma być utworzone przez system, modyfikując na każdej z nich dane indywidualne (np. numer seryjny urządzenia)? 
 
Odpowiedź: 
Nie. W przypadku konieczności modyfikacji dokumentu OT dla konkretnego składnika majątku, Zamawiający 
będzie modyfikował ten dokument po wygenerowaniu grupowym, a przed jego ostateczną akceptacją. 
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Pytanie 320: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

M-L.3.01.10 

3 10 System musi zapewnić przekazanie wszystkich 
lub wybranych środków trwałych przypisanych od 
jednego użytkownika do drugiego na jednym 
dokumencie (ZU, ZUW, DZUS; DZUW). 

3.01 

 
Jakie znaczenie mają użyte w zapytaniu oznaczenia dokumentu (ZU, ZUW, DZUS; DZUW)? Czym różnią się od 
siebie te dokumenty przekazania składnika majątku? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 249 opublikowane 6 sierpnia 2021 r. 
 
 
Pytanie 321: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

M-L.3.01.12 
3 12 System musi generować kody kreskowe zgodnie 

z obecnie istniejącym algorytmem. 
3.01 

 
Prosimy o przekazanie opisu obecnie istniejącego algorytmu w zakresie generowania kodów kreskowych. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 166 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 322: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

M-L.3.01.34 3 34 

System musi zapewnić obsługę 
dokumentów, wskazanych w załączniku 
"Dokumenty/formularze w zakresie obsługi 
środków trwałych" 

3.01 

 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika lub wskazanie, do której części specyfikacji 
opublikowanej na stronie www nawiązuje powyższy punkt. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 170 opublikowane 29 lipca 2021 r. 

 
 
Pytanie 323: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

M-L.3.01.38 3 38 

System musi zapewnić możliwość obsługi 
"wirtualnego magazynu", w którym 
rejestruje braki lub nadwyżki wynikające ze 
spisu wyposażenia pomieszczeń. W 
przypadku gdy składnik majątku zostanie 
odnaleziony w innym pomieszczeniu, 
system powinien zdjąć brak składnika 
majątku z pomieszczenia "X" i jednocześnie 
przypisać składnik majątku do 
pomieszczenia "Y", w którym został spisany.   

3.01 

 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla powyższego punktu pod względem funkcjonalnym, ale 
bez użycia mechanizmu "magazynu wirtualnego"? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie 324: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

M-L.3.03.7 3 7 System musi obsługiwać przesunięcia 
międzymagazynowe. 3.03 

 
W jaki sposób system może obsłużyć przesunięcie pozycji między magazynami, jeżeli zgodnie z wcześniejszymi 
wymaganiami (M-L.3.03.1 - M-L.3.03.6), na każdym z magazynów jest to odrębna pozycja - inny indeks? 
 
Odpowiedź: 
System powinien nadać dla przesuwanego składnika numer indeksu magazyny, do którego składnik jest 
przesuwany. 
 
 
Pytanie 325: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

F-K.1.01.2 1 2 

System musi zapewnić automatyczną 
ewidencję na kontach planu finansowego (z 
uwzględnieniem aktualizacji planów 
finansowych).  

1.01 

 
Czy Zamawiający uzna powyższe wymaganie za spełnione w przypadku ewidencji planów finansowych oraz 
realizacji, w wymaganej szczegółowości (co najmniej Dział, Rozdział, Paragraf, Budżet Zadaniowy, Jednostka 
Organizacyjna, Źródło Finansowania), w dedykowanym module planowania i kontroli budżetowej? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
 
Pytanie 326: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 

F-K.1.18.3 1 3 
System musi zapewnić generowanie raportu 
„Analiza funduszu wynagrodzeń”, zgodnie z 
załączonym wzorem – załącznik 1. 

1.18 

 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika lub wskazanie, do której części specyfikacji 
opublikowanej na stronie www nawiązuje powyższy punkt. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 128 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 327: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

F-K.1.18.4 1 4 

System musi generować raport dotyczący 
realizacji planów finansowych. Raport 
powinien zawierać informacje na temat: 
wykonania wydatków, zaangażowania 
środków i zabezpieczenia środków dla 
poszczególnych JONIK, wzór raportu 
stanowi załącznik nr. 2 

1.18 

 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika lub wskazanie, do której części specyfikacji 
opublikowanej na stronie www nawiązuje powyższy punkt. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 129 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
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Pytanie 328: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

F-K.1.20.3 1 3 

System musi zapewnić możliwość 
dokonywania księgowań w minimum trzech 
okresach: poprzednim, bieżącym i 
następnym. 

1.20 

 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system umożliwi dokonywanie księgowań w 
miesiącu bieżącym i dowolnej liczbie następnych, w tym obejmujących przyszły rok obrotowy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
 
Pytanie 329: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

F-K.1.20.5 1 5 

System musi umożliwić księgowanie 
dokumentów do miesiąca grudnia, do czasu 
sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 
do końca marca roku następnego. 

1.20 

 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci tzw. ‘trzynastego miesiąca’ (okres korekt)? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
 
Pytanie 330: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

F-K.1.20.25 1 25 

System musi zapewnić możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie 
z własnymi potrzebami, zapewniając możliwość wprowadzenia do 
systemu maksymalnie do 100 znaków alfanumerycznych dekretacji 
w podziale na segmenty (części) o różnej liczbie znaków, w tym 
konto księgi głównej. Konto księgi głównej powinno zawierać co 
najmniej:  
1) numer syntetyki, 
2) rodzaj działalności, 
3) dział, 
4) rozdział, 
5) paragraf, 
6) pozycja paragrafu, 
6) kod JONIK, 
7) kod budżetu zadaniowego. 
 
Do każdej transakcji musi być możliwość przypisania także,  co 
najmniej:  
1) projektu (umowy twinningowe), 
2) kategoria wydatku, 
3) numer umowy, 
4) opis rzeczowy wydatku. 
System musi zapewnić słowniki dla poszczególnych pól. 

1.20 
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Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system umożliwi zdefiniowanie symbolu konta 
ograniczonego do 50 znaków (dowolne słowniki analityczne) oraz pozafinansowe wymiary konta (kolejne słowniki 
analityczne, ale bez prezentacji w symbolu konta)? Rozwiązanie takie przyspiesza wprowadzanie danych oraz 
ogranicza do minimum liczbę oraz objętość wydruków, zawężając symbol konta tylko do wymiarów istotnych 
finansowo zapewniając możliwości i potrzeby raportowania, pozostałe wymiary (analityki) traktując jako ewidencję 
na potrzeby sprawozdawczości zarządczej. 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
 
Pytanie 331: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

F-K.1.02.5 
1 5 System musi zapewnić możliwość eksportu następujących danych 

do systemu Trezor: zapotrzebowanie na środki (IW), prognozy 3-
miesięczne, harmonogram roczny, plany finansowe. 

1.02 

 
Czy Zamawiający dysponuje i dostarczy dokumentacje dot. eksportu danych do systemu Trezor? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
Pytanie 332: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

K.2.02.3 
2 3 System musi zapewnić możliwość składania przez przełożonego 

elektronicznego wniosku o skierowanie pracownika na aplikację 
kontrolerską. 

2.02 

 
Czy wniosek o skierowanie pracownika na aplikację kontrolerską w swojej ścieżce akceptacyjnej zakłada wyłącznie 
akceptację tylko przez dział HR? 
Prosimy o potwierdzenie lub przedstawienie tej ścieżki akceptacyjnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia że akceptacja nie będzie tylko i wyłącznie po stronie działu HR. Zamawiający jednocześnie 
wymaga zapewnienia możliwości w systemie możliwości parametryzacji procesu akceptacji wniosku na różnych 
poziomach decyzyjnych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej NIK. 
 
 
Pytanie 333: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

K.2.17.1 

2 1 System musi zapewnić obsługę świadczeń socjalnych w podziale 
na ich rodzaje, zgodnie z regulaminem ZFŚS w NIK.  System 
musi zapewnić możliwość dodawania, usuwania lub modyfikacji 
różnych rodzajów świadczeń socjalnych. 

2.17 

 
Czy Zamawiający wymaga, by każdy pracownik NIK posiadał dostęp do modułu ZFŚS? Jak tak to w jakim celu? – 
prosimy o opisanie procesów, do których będzie miał dostęp pracownik. 
 
Odpowiedź: 
System musi zapewnić obsługę świadczeń socjalnych w dwóch strumieniach: pierwszym – przez pracowników 
administracyjnych zgodnie z wymaganiami od K.2.17.1 do K.2.17.14; K.2.17.16 oraz dla pracowników 
korzystających ze świadczeń zgodnie z wymaganiami: K.17.15;  K.17.18 
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Pytanie 334: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

K.1.11.12 1 12 

System musi zapewnić możliwość walidacji 
wprowadzanych wartości poszczególnych 
składników wynagrodzenia w zależności od 
grupy stanowisk bądź kategorii 
zaszeregowania. System musi zapewnić wybór 
czy wprowadzenie nieprawidłowej wartości 
wygeneruje ostrzeżenie i pozwoli wprowadzić 
daną wartość, czy zablokuje wprowadzenie 
danej wartości. System powinien zaokrąglać 
wprowadzone wartości dla składników 
wynagrodzeń w tym: do pełnych groszy, 
złotych, itd.   1.11 

 
Prosimy o doszczegółowienie jakie walidacje w powyższym wymaganiu Zamawiający ma na myśli? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga możliwości walidacji poszczególnych składników wynagrodzenia w zależności od 
zatrudnienia pracownika w odpowiedniej strukturze Zamawiającego np. grupa stanowisk. System musi kontrolować 
wprowadzane wartości czy spełniają kryteria widełek. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby system umożliwiał 
definiowanie sposobu zaokrąglania składników wynagrodzenia wyliczanych wg zdefiniowanych algorytmów 
przyznanych pracownikowi w części kadrowej (angaż, umowa, decyzja).  
 
 
Pytanie 335: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

K.1.11.18 1 18 
System musi umożliwiać rejestrację systemu 
nagród, obowiązującego w NIK. 1.11 

 
W celu konieczności przeprowadzenia rzetelnej wyceny powyższego punktu, Wykonawca potrzebuje zapoznać się 
z dokumentacją Zamawiającego dot. systemu nagród Zamawiającego.  
Czy Zamawiający przekaże uregulowania wewnętrzne NIK w kontekście nagród Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Regulacje wewnętrzne zostaną przekazane po podpisaniu umowy. 
 
 
Pytanie 336: Dotyczy załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne: 
 

K.2.10.1 

2 1 System musi zapewnić możliwość generowania i 
przekazywania na zewnątrz wszelkich raportów 
wymaganiach przepisami prawa (w tym: do GUS, Sejmu, 
itp.)  

2.10 

 
Prosimy o wylistowanie raportów, o których wspomina Zamawiający w powyższym wymaganiu. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 150 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r. 
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Pytanie 337: Dotyczy SWZ ERP, XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
6. Zakres wybranych Dodatkowych funkcjonalności objętych badaniem w kryterium Z obejmuje 
następujące 3 grupy funkcjonalności: 
1) Zdefiniowane i gotowe w systemie obiegi wniosków (WorkFlow), dotyczące zdarzeń związanych 
z czasem pracy w tym: urlopy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne, 
2) Zdefiniowanie i gotowe do użycia raporty zarządcze (Kokpity menadżerskie), minimum 
3 raportów, 
3) Możliwość dodawania nowych pól w interfejsie graficznym systemu oraz parametryzowaniu ich 
właściwości. Nowe pole zakładane równocześnie w interfejsie graficznym oraz w bazie danych 
(także moduły webowe). 
 
W tabeli nr 1 [str. 28-34 SWZ ERP] opisano scenariusze WP1 – WP5 bez szczegółowego opisu WP6, WP7 oraz 
WP8, które są z kolei wymagane jako funkcjonalności dodatkowe w kryterium Z oraz w Tabela 2 - Wzór Protokół z 
Prezentacji: 
 

  
Czy Zamawiający posiada szczegółowy opis spełnienia tych funkcjonalności dodatkowych, czy będą one 
weryfikowane wyłącznie na podstawie prezentacji Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 316 opublikowane dn. 6 sierpnia 2021 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
dokonał zmiany SWZ poprzez modyfikację Tabeli nr 1 o scenariusze WP6, WP7, WP8. 
 
 
Pytanie 338: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 22 ust. 2 
 
Zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 2 pkt 5) wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), jakiekolwiek ograniczenia 
odpowiedzialności Wykonawcy nie mają zastosowania w przypadku szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Umowie. Stosownie natomiast do 
literalnego brzmienia art. 82 ust. 3 RODO, podmiot przetwarzający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym przepisy RODO, jeżeli udowodni że w żaden sposób nie 
ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody (odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego 
przewidziana przepisami RODO jest odpowiedzialnością na zasadzie winy). 
 
Mając powyższe na uwadze, Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 22 ust. 2 pkt 5) wzoru umowy w ten 
sposób, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność jedynie za szkody związane bezpośrednio lub pośrednio 
z zawinionym naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Umowie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie 339: Dotyczy Załącznika nr 6 do Wzoru umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych 
Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiot 
przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią Umowy, w 
szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
Stosownie natomiast do literalnego brzmienia art. 82 ust. 3 RODO, podmiot przetwarzający zostaje zwolniony z 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym przepisy RODO, jeżeli udowodni że w 
żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody (odpowiedzialność podmiotu 
przetwarzającego przewidziana przepisami RODO jest odpowiedzialnością na zasadzie winy). 
Mając powyższe na uwadze, Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 6 ust. 1 umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że Podmiot przetwarzający ponosić będzie odpowiedzialność 
jedynie za zawinione udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 340: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §2 ust. 1 in fine o treści: 
W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Uruchomienie poszczególnych elementów Systemu, w tym 
poszczególnych Modułów Systemu nastąpi w terminach wskazanych w wyżej wymienionych Harmonogramach. 
 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Przepis ten może sugerować, że Wykonawca przyjmuje zobowiązanie o 
charakterze gwarancyjny co do uruchomienia systemu, co nie jest możliwe w przypadku świadczeń w tak wielkim 
stopniu zależnych od należytego współdziałania po stronie Wykonawcy. Dochowanie terminu jest w znacznym 
stopniu zależne od terminowego i należytego wykonania zobowiązań leżących po stronie Zamawiającego, w 
związku z tym brak jest warunków do przyjęcia zobowiązania o charakterze gwarancyjnym po stronie wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 341: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §2 ust. 7 o treści: 
W przypadku przekroczenia terminów realizacji Umowy wskazanych w Harmonogramie Ramowym lub przyjętym 
Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia, Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z uprawnień wynikających 
z Umowy, a w szczególności Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych lub odstąpienia od 
Umowy. W razie nieskorzystania z tych uprawnień przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonywania na rzecz Zamawiającego prac wynikających z opóźnienia, jakie okażą się niezbędne w celu realizacji 
Umowy. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przepis nie kształtuje samoistnej podstawy do naliczenia kary umownej lub 
odstąpienie od umowy, a naliczenie kar i odstąpienie odbywa się na warunkach określonej w dalszej części umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zasady naliczenia kar umownych i odstąpienia od umowy zostały określone w 
poszczególnych paragrafach umowy. Powyższe nie wyklucza skorzystanie przez Zamawiającego z ustawowych 
podstaw do odstąpienia od umowy. 
 
 
Pytanie 342: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §3 ust. 2 o treści: 
Miejscem wykonywania Umowy będzie siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Bez uszczerbku 
dla innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza zdalne świadczenie usług objętych 
przedmiotem niniejszej Umowy, o ile do należytego i terminowego świadczenia usług wchodzących w skład Umowy 
nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a także pod warunkiem uprzedniego 
zwrócenia się Wykonawcy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na świadczenie usług w taki sposób, i 
udzielenia na to przez Zamawiającego jednoznacznej i wyraźnej zgody. 
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Wykonawca wnosi o usunięcie wymogu odrębnej pisemnej zgody. Jeśli obecność nie jest niezbędna dla należytego 
wykonania umowy, brak jest uzasadnienia dla ewentualnej odmowy wykonania świadczenia w tym trybie, albowiem 
wystąpienie tego rodzaju okoliczności stanowi wyłączne uzasadnienie braku takiej zgody. W każdym innym 
przypadku brak zgody miałby charakter uznaniowy i nieuzasadniony. Należy podkreślić, że świadczenie na miejscu 
wiąże się z większymi kosztami. Wykonawca w chwili złożenia oferty nie powinien być narażony na wykonanie 
świadczyć o większej kosztochłonności wedle uznania Zamawiającego, ponieważ uniemożliwia to prawidłową 
kalkulacje oferty. Nie bez znaczenia jest przy tym, że realizacja umowy z duży prawdopodobieństwem przypadnie 
na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, co tym bardziej uzasadnia wykonywanie 
świadczeń w trybie zdalnym jeśli nie ma ku temu rzeczowych przeciwwskazań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 343: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §3 ust. 6 o treści: 
Wykonawca zapewniania, że wszystkie prace prowadzone u Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej 
Umowy będą prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy oraz organizacji pracy Zamawiającego i w 
trybie ustalonym przez Strony. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać polityk i regulaminów obowiązujących u 
Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności informacji i dostępu do budynków oraz zobowiązuje 
się zapewnić przestrzeganie tych polityk i regulaminów przez osoby, którymi posługuje się do wykonywania 
niniejszej Umowy. Polityki i regulaminy obowiązujące u Zamawiającego zostaną udostępnione Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy. 
 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zastosowanie się do polityk nie będzie prowadziło do wykonania 
dodatkowych świadczeń albo wykonywania świadczeń w sposób odmienny od tego opisanego w warunkach 
postępowania i nie zrodzi po stronie wykonawcy dodatkowych kosztów, albowiem w przeciwnym razie 
wyczerpujące informacje dotyczące polityk i regulaminów powinny być udostępnione wykonawcy przed złożeniem 
oferty dla potrzeb jej prawidłowej kalkulacji. 
 
Odpowiedź: 
Postanowienie § 3 ust. 6 wzoru umowy dot. organizacji pracy u Zamawiającego, a zatem przedmiotowe 
postanowienia nie ma wpływu na zakres świadczenia. 
 
 
Pytanie 344: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §3 ust. 20 o treści: 
Koszty związane z usługami Audytora ponosi Zamawiający, chyba że wyniki kontroli wykażą, iż dotychczas 
wykonane prace są niezgodne z Umową, Analizą Wdrożeniową, OPZ lub ustaleniami Komitetu Sterującego. W 
przypadku wykrycia takich niezgodności w wyniku prac Audytora, koszty kontroli ponosi Wykonawca. Koszty 
kontroli mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Kryteria wyboru podmiotu Audytora, dotyczące w szczególności kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej lub 
zawodowej Audytora, zostaną ustalone przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uzasadnionych i rzeczowych 
wskazań Wykonawcy. Koszty związane z usunięciem niezgodności ponosi Wykonawca. 
Wykonawca wnosi o uwarunkowanie ponoszenia kosztów przez Wykonawców od wystąpienia nie jakichkolwiek, ale 
tylko istotnych niezgodności tj. niezgodności powodujących wadę krytyczną lub rodzące ryzyko wystąpienie takiej 
wady. Mając na względzie, że realizacja umowy polega na dostarczeniu systemu składającego się z tysięcy 
funkcjonalności, wystąpienie jakiejkolwiek niezgodności niezależnie od jej wagi nie powinno stanowić podstawy dla 
obciążenia wykonawcy kosztami audytu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie 345: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §6 ust. 6 o treści: 
Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie członka Personelu 
Kluczowego Wykonawcy od wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku, gdy członek Personelu 
Kluczowego Wykonawcy swoim działaniem lub zaniechaniem zagraża prawidłowej realizacji Umowy. Wniosek ten 
składany jest na piśmie przez Kierownika Wdrożenia Zamawiającego Kierownikowi Wdrożenia Wykonawcy. 
Jeżeli nowy członek Personelu Kluczowego Wykonawcy nie zostanie zaakceptowany w pierwszym terminie, Strony 
powtórzą powyższą procedurę, przy czym od decyzji Zamawiającego zależy, czy dany członek Personelu 
Kluczowego Wykonawcy może nadal wykonywać przedmiot Umowy, czy ma zostać odsunięty od wykonywania 
Umowy mimo braku osoby zastępującej go. 
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, że wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia oraz zapewnienia Wykonawcy 
możliwości sprzeciwu w przypadku jeśli okoliczności wskazane w uzasadnieniu nie polegają na prawdzie albo nie 
stanowią zagrażają prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku niezgodności stanowisk sprawa 
będzie rozpatrywana przez Komitetu Sterujący, przy czym do czasu podjęcia decyzji przez KS członek personelu 
może wykonywać czynności. 
Ponadto, odnośnie konsekwencji braku akceptacji nowego członka personelu, wykonawca wnosi o umożliwienie 
dotychczasowemu członkowi personelu dalsze wykonywania zadań. Wykonawca podnosi, że odmowa 
Zamawiającego może znaczącą utrudnić postęp prac Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w rozumieniu 
Zamawiającego złożony wniosek musi zawierać uzasadnienie. 
 
 
Pytanie 346: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §6 ust. 12 o treści: 
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w lp. 1-5 Tabeli w Załączniku nr 4 wykonujące czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie stosunku pracy 
(stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w wymiarze co najmniej ½ etatu, co najmniej przez okres 
od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie wymogu albowiem Załącznik nr 4 do Umowy nie zawiera wykazu 
stanowisk/czynności z którym wiąże się obowiązek zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę. Czy 
wykonawca w tabeli może wskazać pięć osób realizujących czynności w zakresie realizacji Umowy zatrudnionych 
na umowę o pracę wedle własnego wyboru. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z definicją Personelu 
Wykonawcy pozostałe osoby wykonujące czynności w ramach w zakresie realizacji przedmiotu – inne niż 
wskazane w tabeli mogą wykonywać czynności na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego. 
 
Odpowiedź: 
Zakres czynności został wskazany w Rozdziale IV pkt  9.1 SWZ. Minimalna ilość osób zatrudnionych na umowę o 
pracę została wskazana w Rozdziale IV pkt  9 SWZ, pozostałe osoby mogą być zatrudnione na podstawie innego 
niż umowa o pracę stosunku prawnego. 
 
 
Pytanie 347: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §6 ust. 17 o treści: 
Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie kompletu dokumentów, o 
których mowa w ust. 16, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy w terminach, o których mowa w ust. 16, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne na zasadach określonych w § 22 ust. 9 pkt 7 Umowy. 
Wykonawca wnosi o uwarunkowanie wykonania obowiązku od uprzedniego wezwania pod rygorem zastosowania 
kary. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie 348: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §7 ust. 3 oraz §9 ust. 21 o treści: 
Stanowiący efekt Wdrożenia, System musi być kompletny i aktualny, tj. na moment startu produkcyjnego Systemu 
w każdym Module a także na moment odbioru końcowego, musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, a także na dzień Uruchomienia produkcyjnego, System w każdym Module musi być zgodny z 
wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego. Regulacje wewnętrzne zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu 
Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega prawo do ich zmiany i aktualizacji. Zamawiający na bieżąco będzie 
informował Wykonawcę o zmianie lub aktualizacji regulacji wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Umowy. 
Na dzień przedstawiania Systemu do odbioru końcowego oraz na dzień Uruchomienia produkcyjnego, System ten 
w całości (w tym wszystkie jego Moduły) musi być aktualny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, a także na dzień Uruchomienia produkcyjnego Systemu w każdym Module, musi być zgodny z 
wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego. W przypadku aktualizacji bądź zmiany regulacji wewnętrznych 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy na bieżąco te dokumenty przy czym nie później niż na 1 miesiąc 
przed Uruchomieniem produkcyjnym Systemu w każdym Module. 
Wykonawca wnosi dostosowanie systemu do regulacji wewnętrznych nie będzie prowadziło do wykonania 
dodatkowych świadczeń albo wykonywania świadczeń w sposób odmienny od tego opisanego w warunkach 
postępowania i nie zrodzi po stronie wykonawcy dodatkowych kosztów, albowiem w przeciwnym razie 
wyczerpujące informacje dotyczące wewnętrznych regulacji powinny być udostępnione wykonawcy przed 
złożeniem oferty dla potrzeb jej prawidłowej kalkulacji. Nadto, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku 
zmiany regulacji wewnętrznych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia adekwatnego do zwiększonej pracochłonności, w szczególności dotyczy to 
przypadków, gdy po wykonaniu prac dostosowawczych regulacje te ulegną zmianie rodzą konieczność ponownego 
wykonania prac w tym samym zakresie. Wykonawca wskazuje, że przyjęcie przeciwnego stanowiska spowoduje 
ten skutek, że zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być zmieniany w trakcie wdrożenia, co jest 
niedopuszczalne na gruncie zamówień publicznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia postanowienia Wzoru umowy bez zmian. Zamawiający nie potwierdza i wyjaśnia, że 
zgodnie z § 9 ust. 21 Wzoru umowy zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy na bieżąco aktualizacje bądź 
zmiany regulacji wewnętrznych przy czym nie później niż na 1 miesiąc przed Uruchomieniem produkcyjnym 
Systemu w każdym Module. W takim wypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 
 
 
Pytanie 349: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §7 ust. 6 i 7 o treści: 
W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobligowany jest wskazać cenę za ich wykonanie nie wyższą 
niż średnie ceny za świadczenie przez tegoż Wykonawcę usług o podobnym charakterze i nie wyższe niż średnie 
ceny tego typu usług na rynku. 
W przypadku rozbieżności wyceny w stosunku do średnich cen rynkowych, Zamawiający może zlecić prace 
audytowe, w zakresie weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę wycen. Jeśli wycena okaże się zawyżona o 
ponad 15%, Wykonawca będzie zobowiązany do modyfikacji wyceny i sfinansowania zleconych prac audytowych w 
zakresie weryfikacji danej wyceny. Kryteria wyboru podmiotu dokonującego prace audytowe, dotyczące w 
szczególności kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej lub zawodowej tego podmiotu, zostaną ustalone 
przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uzasadnionych i rzeczowych wskazań Wykonawcy. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z §16 ust. 5 cena za usługę kalkulowana jest jako iloczyn stawki wskazane w 
ofercie i pracochłonności, w związku z tym ma charakter obiektywny – brak jest uzasadnienia dla odwoływania się 
do średnich cen rynkowych. Wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 6 i 7 jako nieuzasadnionego. Względnie, 
Wykonawca wnosi o zapewnienie wykonawcy możliwości odmowy wykonania świadczenia po „cenie rynkowej”. 
Względnie wykonawca wnosi o poparcia wyceny rynkowej co najmniej dwoma ofertami wykonania danego 
świadczenia po cenie niższej przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty, w przeciwnym razie ustalenie „ceny 
rynkowej” ma bowiem charakter abstrakcyjny i w praktyce może być oderwany od warunków rynkowych – na rynku 
może nie być podmiotu, który byłby skłonny wykonać usługę po tzw. „cenie rynkowej”. 
 
Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja wzoru umowy do odpowiedzi na pytania z dn. 23 lipca 2021 r. 
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Pytanie 350: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §9 ust. 15 o treści: 
Zamawiający może zgłaszać Błędy w działaniu Systemu na specjalnie do tego celu udostępnionym portalu 
Wykonawcy albo za pomocą poczty elektronicznej na formularzu zgłoszenia opracowanym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Zamawiającego albo telefonicznie. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie priorytetowo korzystała z portalu i będzie 
wykorzystywał inne sposoby komunikacji tylko jeśli portal nie będzie funkcjonował. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. W okresie Stabilizacji wszystkie kanały komunikacji będą traktowane priorytetowo. 
  
 
Pytanie 351: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §10 ust. 4 o treści: 
W zależności od kategorii Wady, obowiązuje następujący Czas Naprawy dla: 
1) Błędu Krytycznego - 8 godzin zegarowych, liczonych od godziny Zgłoszenia. W przypadku, gdy Zgłoszenie 
zostało złożone w innym dniu niż Dzień Roboczy, Czas Naprawy, o którym mowa niniejszym punkcie liczony jest od 
godziny 8:00 pierwszego Dnia Roboczego, następującego po dniu Zgłoszenia. Czas Naprawy Błędu krytycznego 
może zostać wydłużony w przypadku dostarczenia Obejścia błędu. Obejście błędu może być zastosowane tylko za 
zgodą Zamawiającego, poprzez portal zgłoszeniowy. 
2) Błędu Niekrytycznego – 24 godziny, liczone w sposób, o którym mowa w ust. 5. 
3) Błędu Niskiej Kategorii - 5 Dni Roboczych, liczone w sposób, o którym mowa w ust. 5. 
 
Wykonawca wnosi o zmianę sposobu kalkulacji godzin serwisowych, poprzez zdefiniowanie ich w godzinach 
roboczych. wyliczanie tylko w trakcie trwania godzin roboczych. Wykonawca wskazuje, że zastosowania zasad 
opisanych dotychczas w umowie w skrajnym przypadku może doprowadzić do tego, że zgłoszenie Błędu 
Krytycznego dokonane w piętek (Dzień Roboczy) o godzinie 23:00 będzie musiało być obsłużone do godziny 7:00 
w sobotę, a zgłoszenie błędu niekrytycznego do godziny 23:00 w sobotę, a czas obsługi zgłoszenie dokonanego w 
niedziele, będzie liczony od godziny 00:00 w poniedziałek. Powyższe zmusza wykonawcę do utrzymywania serwisu 
w cyklu 24h co znacznie zwiększa jego koszty podczas gdy nie wiąże się to z istotna korzyścią dla zamawiającego, 
albowiem ten w okresie innym niż godziny robocze z systemu nie korzysta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 352: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §10 ust. 7 o treści: 
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający 
upoważniony jest do wprowadzania samodzielnie lub poprzez wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie 
dowolnych zmian w Systemie oraz innych Rezultatach Prac.  
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, względnie uwarunkowanie jego zastosowania do przypadków, w których 
wykonawca nie wykonuje świadczeń gwarancyjnych pomimo wezwania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 353: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §10 ust. 8 o treści: 
Dokonywanie przez Zamawiającego samodzielnych działań dotyczących Systemu, a także ingerencji lub zmian w 
Systemie, w szczególności poprzez nieautoryzowane przez Wykonawcę modyfikowanie Systemu, nie wpływa na 
zakres uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji w odniesieniu do elementów Systemu, które zostały 
dostarczone oraz wdrożone przez Wykonawcę, w szczególności takie działania Zamawiającego nie powodują 
wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonawca nie odpowiada za Wady jedynie w sytuacji, gdy wykaże, że 
wyłączną przyczyną powstania Wady jest dokonanie modyfikacji/zmian w Systemie, które zostały wykonane przez 
Zamawiającego, i modyfikacje te zostały wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy programistycznej'/ zaleceniami 
Wykonawcy. 
 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wady 
będące następstwem nieautoryzowanych zmian w systemie.  
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Względnie Wykonawca wnosi o zastąpienia pojęcia „wyłączną przyczyną” pojęciem „wpływ na powstanie 
Wady miało dokonanie modyfikacji…” albowiem wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności, 
jeśli nieautoryzowana ingerencja w system powoduje jakiekolwiek negatywne następstwa, nawet jeśli 
przyczyna ta nie ma charakteru wyłącznego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
 
 
Pytanie 354: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §14 ust. 8 oraz 10 o treści: 
W przypadku zgłoszenia niezgodności, Zamawiający wskaże Wykonawcy termin na ich usunięcie, który nie może 
być krótszy niż 5 Dni Roboczych. Po usunięciu niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o gotowości do odbioru Etapu / Modułu / Wdrożenia / Końcowego lub innego Rezultatu Prac. Po 
usunięciu niezgodności stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odbioru. 
 
O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, datą spełnienia określonego świadczenia (wykonania Rezultatu 
Prac/Etapu/Wdrożenia) jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru. Okres Odbioru 
następujący po pierwszym powiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o gotowości do odbioru danego 
przedmiotu odbioru nie będzie uznawany za okres opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę. Jeżeli 
Zamawiający zgłosił zastrzeżenia, co do niezgodności przedmiotu odbioru, okres usuwania niezgodności oraz 
okres odbioru, następujący po okresie usuwania niezgodności, będzie traktowany jako okres opóźnienia w 
spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca wnosi o zmianę przepisu. Wykonawca wskazuje, że okres weryfikacji po stronie Zamawiającego w 
żadnym przypadku nie powinien być zaliczany w poczet opóźnienia wykonawcy. W uzasadnieniu wskazuję, że 
Wykonawca nie ma wpływa na długość trwania czynności odbiorczych po stronie Zamawiającego ponieważ zależy 
ona w pełni od aktywności samego Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie może być obciążany 
negatywnymi następstwami czasu trwania odbioru, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę, że za Zamawiający nie jest 
związany określonymi terminami na odbiór, których uchybienie jest sankcjonowane karą, natomiast taka sankcje 
może być zastosowana w stosunku do Wykonawcy. Obecne brzmienie przepisu jest kontrfaktyczne, jeśli wziąć pod 
uwagę, że w okresie odbioru Wykonawca nie wykonuje już czynności związanych z realizacją usługi. Nie można 
zatem stwierdzić, że termin dostarczenia jest terminem przypadającym po faktycznym zakończeniu świadczeń 
leżących po stronie Wykonawcy, a termin ten wyznacza zakończenie czynności leżących w dyspozycji 
Zamawiającego, związanych z weryfikacje prawidłowości wykonanej usługi. 
 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podstawą do zgłoszenia zastrzeżeń wstrzymujących odbiór mogą być tylko 
zastrzeżenie o charakterze istotnym. Wykonawca wskazuje, że, iż odmowę dokonania odbioru na gruncie art. 643 
k.c. może uzasadniać wyłącznie istnienia wad o charakterze istotnym, nie zaś jak to zostało określone w przepisie 
istnienie jakichkolwiek wad – niezależnie od ich wagi. 
Pogląd ten jest powszechnie przyjęty w doktrynie, jak i w orzecznictwie - podstawą do odmowy odbioru dzieła przez 
zamawiającego może być wyłącznie jego oddanie przez wykonawcę z wadą istotną, tj. wadą: „czyniącą je 
niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się w sposób wyraźny umowie (…)”1. 
 
W sytuacji, w której zaoferowane dzieło wykazuje jedynie wady o charakterze nieistotnym, to jego oddanie 
zamawiającemu przez wykonawcę sprawia, że wymagalna staje się wierzytelność wykonawcy z tytułu 
wynagrodzenia, a samemu zamawiającemu przysługują w tej sytuacji uprawnienia z tytułu rękojmi, z których 
powinien on skorzystać.2 Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące zamawiającemu w tej sytuacji wynikają także 
z przepisu art. 638 § 1 k.c. Jeżeli zatem dzieło ma wady, ale nie dyskwalifikują one dzieła co do jego istoty, to 
wówczas następuje wydanie (oddanie) dzieła, zgodnie z umową (art. 627 KC), ze skutkami prawnymi, o jakich 
mowa w szczególności w art. 642, 643 i 646 KC, z tym, że dla zamawiającego otwierają się uprawnienia wynikające 
z rękojmi za wady dzieła. 
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Przy ocenie stopnia „istotności” wad, należy także wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu umowy, który stanowiło 
oprogramowanie informatyczne wdrażane i konfigurowane dla potrzeb Zamawiającego. Występowanie zwykłych 
wad związanych z użytkowaniem systemu jest wpisane w specyfikę tego rodzaju przedmiotu i w żadnym stopniu 
nie może uzasadniać odmowy ich od odbioru czy też odstąpienia. Przejawem tej specyfiki jest choćby fakt 
zawierania w umowach wdrożeniowych (w tym także Umowy objętej niniejszym postępowaniem) postanowień 
normujących obsługę gwarancyjną/serwisową oprogramowania w sposób autonomiczny względem przepisów 
dotyczących rękojmi za wady. Trafnie na powyższą specyfikę wskazał m.in.: Sąd Apelacyjny w Poznaniu - I 
Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2010 r. sygn. akt I ACa 788/10 „Występowanie błędów w programach 
informatycznych jest sytuacją normalną w toku procesu wdrożeniowego i trudno oczekiwać bezbłędnego działania 
prototypowego systemu w sytuacji ciągłego wprowadzania do niego zmian, bowiem każda zmiana oprogramowania 
wprowadza ryzyko ujawnienia się nowych błędów. Fakt występowania błędów podczas przeprowadzania testów 
akceptacyjnych nie może być uznany za wadliwe wykonywanie działa - oprogramowania komputerowego, 
zwłaszcza zaś w sytuacji, gdy zamawiający stale wprowadza zmiany do tego oprogramowania”. 
 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę przepisu, w ten sposób, że w przypadku wykrycia w toku 
odbioru wad nieistotnych, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru odpowiedni termin na ich usunięcie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza tez Wykonawcy i nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 355: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §16 ust. 8 w zw. z ust. 34 Załącznika nr 7 
Podstawą wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę jest zaakceptowany i podpisany przez 
przedstawicieli Stron odpowiedni Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe lub Raport. 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości i przedstawić poprawiony Raport albo wykazać 
prawidłowość danych zawartych w tym Raporcie w terminie 3 Dni Roboczych od daty przekazania uwag przez 
Zamawiającego, przy czym w przypadku przedstawienia poprawionego Raportu do ponownego odbioru Raportu 
mają zastosowanie postanowienia ust. 32 i 33. 
 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów załącznika nr 7 dotyczących raportowania serwisu. Wykonawca 
wskazuje, że wymóg raportowania świadczeń serwisowych oraz ich odrębnego odbioru jest nadmiarowy i 
nieuzasadniony wobec faktu, że całość komunikacji związanych z obsługa zgłoszeń utrwalana jest w systemie 
dedykowanych do ich obsługi, a wynagrodzenie z tytułu serwisu utrzymaniowego, ma charakter stały, ryczałtowy i 
niezależny od liczby obsłużonych zgłoszeń, a nawet tego czy w danym okresie rozliczeniowym zostaną dokonane 
jakiekolwiek zgłoszenia. Ponadto, uzależnienie dopuszczalności wystawienia faktury od akceptacji raportu, rodzi 
sytuację, w której Zamawiający może wywierać nacisk na wykonawcę co do akceptacji zastrzeżeń do raportu, które 
mogą być przecież sporne, pod rygorem braku akceptacji raportu, a tym samym braku zapłaty za wykonane usługi 
serwisowe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 356: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §16 ust. 10 o treści: 
Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Czy wykonawca dopuszcza cesje faktoringową bez zgody zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
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Pytanie 357: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §16 ust. 13 o treści: 
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub 
zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych 
publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny - dalej jako: „wskaźnik GUS” - za poprzedni rok kalendarzowy. 
 
Wykonawca wnosi o wyłączenie dopuszczalności obniżenia wynagrodzenia w wyniku zmian wskaźnika GUS 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 358: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §17 ust. 3 pkt 3) o treści:  
3. Jeżeli odstąpienie Zamawiającego ma skutek wobec całej Umowy: 
1) Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas Rezultaty Prac lub dokona ich zniszczenia lub 
usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania 
pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich Rezultatów Prac na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego - 
do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych 
egzemplarzy lub kopii; 
2) Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu Rezultatów Prac w okresie od ich przekazania do dnia ich 
zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy zgodnie punktem powyżej; 
3) W razie jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie będzie on 
zobowiązany do jego zwrotu w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę 
oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy. 
Wykonawca wnosi o uregulowanie skutków odstąpienia w sposób szczególny. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, 
że odstąpieniu od umowy wywołuje skutki ex nunc tj. wyłącznie na przyszłość w każdym przypadku i zastosowania 
zasad określonych ust. 4 do każdego przypadku odstąpienia od umowy. Określenie skutków odstąpienia na 
zasadach ogólnych nie przystaje do charakteru prawnego świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, 
polegających przede wszystkim na pracach wdrożeniowych, serwisowych, konsultacyjnych, które to ze swej natury 
nie mogą zostać zwrócone przez Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wnosi o zastrzeżenie, że 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy w każdym przypadku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 359: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §17 ust. 13 o treści: 
W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie, po otrzymaniu od Wykonawcy 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający w terminie 30 dni wskaże, czy chce zatrzymać jakiekolwiek 
Rezultaty Prac wykonane przez Wykonawcę w toku wykonywania Umowy, bez względu na fakt, czy zostały one 
przez Zamawiającego odebrane, czy nie. W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Rezultatów 
Prac, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te Rezultaty Prac; wysokość wynagrodzenia zostanie 
ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku 
niedokończonych prac) - w stosunku do nakładu pracy niezbędnej do wykonania tych prac oraz ich przydatności dla 
Zamawiającego. Zamawiający zachowa uprawnienia w stosunku do zatrzymanych Rezultatów Prac, w tym 
uprawnienia wynikające z gwarancji (§ 10 Umowy), z licencji oraz z innych praw własności intelektualnej (§ 15 
Umowy). 
Wykonawca wskazuje, że przepis w dotychczasowej treści wywołuje ten skutek, że jeśli Wykonawca odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących w całości po stronie Zamawiającego (brak współdziałania, brak zapłaty 
wynagrodzenia) to zapłata wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane przez Wykonawcę jest w pełni zależna 
od woli Zamawiającego. Powyższe czyni uprawnienie do odstąpienia iluzorycznym z uwagi na jego ekonomiczne 
uwarunkowania oraz ryzyka. Szczególnie na tym tle uzasadniony jest wniosek Wykonawcy, o szczególne 
uregulowanie konsekwencji odstąpienia poprzez zastrzeżenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia za prace 
wykonane do dnia złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w tym zakresie. 
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Pytanie 360: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §17 ust. 7 o treści: 
Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: 
1) zwłoki w terminie rozpoczęcia realizacji któregokolwiek z Etapów (w tym całej Umowy), wynoszącego co 
najmniej 21 Dni Roboczych, po uprzednim wezwaniu dokonanym przez Zamawiającego z wyznaczeniem 
dodatkowego 7-dniowego terminu na rozpoczęcie wykonywania danego Etapu (Umowy); 
2) zwłoka w wykonaniu któregokolwiek z Etapów wynosząca co najmniej 30 Dni Roboczych; 
3) kiedy po trzecim zgłoszeniu do odbioru, przedmiot odbioru (dany Etap) jest niezgodny z Umową i nie zostanie 
odebrany przez Zamawiającego; 
4) w razie nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powodującego utratę danych Zamawiającego lub 
poważne ryzyko utraty tych danych; 
5) naruszenia zobowiązań Wykonawcy opisanych w §18 Umowy (Poufność); 
6) naruszenia zobowiązań Wykonawcy opisanych w §19 Umowy (Ochrona danych osobowych); 
7) wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu Rezultatach Prac; 
8) innych wskazanych w treści Umowy, które uprawniają do odstąpienia od Umowy, za uprzednim wezwaniem 
Wykonawcy na piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie krótszym niż 7 
dni, chyba że z danego postanowienia wynika inny termin. 
 
Wykonawca wnosi o uwarunkowanie możliwość odstąpienia od umowy od uprzedniej sygnalizacji w każdym 
przypadku, brak zapewniania Wykonawcy możliwości usunięcia naruszeń rodzi poważne ryzyka po stronie 
Wykonawcy, które muszą być kalkulowane w cenie ofertowej. Z uwagi na prawną doniosłość sankcji jaką stanowi 
odstąpienie od umowy, celowe jest zapewnienie Wykonawcy możliwości usunięcia naruszeń stanowiących 
podstawę odstąpienia, co sprzyja trwałości umowy i osiągnięcia jej celów. W związku z powyższym wykonawca 
wnosi o uwarunkowanie ewentualnego odstąpienia od umowy w każdym przypadku od uprzedniego pisemnego 
wezwania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń pod rygorem odstąpienia od umowy. 
Wykonawca pragnie podkreślić, że uwzględnienie niniejszego wniosku, jest tym bardziej uzasadnione, że Umowa 
określa przesłanki odstąpienia w sposób bardzo ogólny (np. nienależyte wykonanie Umowy rodzące ryzyko utraty 
danych), a wręcz uznaniowy, co dodatkowo zwiększa ryzyka po stronie wykonawcy wynikające z zastosowania 
przepisu. Podstawy odstąpienia wskazane przez Zamawiającego są dość błahe biorąc pod uwagę konsekwencje 
skorzystania z tego uprawnienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 361: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §17 ust. 14 o treści:  
Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z 
usług dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z 
poniżej opisanych okoliczności: 

1)  zwłoki Wykonawcy w Czasie Naprawy Wady przekraczające trzykrotność gwarantowanego Czasu 
Naprawy w okresie Serwisu lub co najmniej trzech przypadków w danym miesiącu kalendarzowym 
jakiegokolwiek przekroczenia Czasu Naprawy w okresie Serwisu; 

 
Wykonawca wnosi o uwarunkowanie możliwość wypowiedzenia umowy na serwis od uprzedniej sygnalizacji w 
każdym przypadku, brak zapewniania Wykonawcy możliwości usunięcia naruszeń rodzi poważne ryzyka po stronie 
Wykonawcy, które muszą być kalkulowane w cenie ofertowej. Wykonawca podkreśla, że Zamawiający posiada 
adekwatne uprawnienia dyscyplinujące Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonania usługi serwisowej oraz 
umożliwiające kompensatę ewentualnych negatywnych następstwa z tym związanych w postaci kar umownych. 
Uprawnienia do wypowiedzenia umowy, z uwagi na konsekwencje tego aktu pozostaje nieproporcjonalne, 
szczególnie wobec faktu, że może ono być uzasadniane dość błahymi naruszeniami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie 362: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §20 ust. 3 o treści: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy oraz 
podania nazw ewentualnych Podwykonawców, Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres 
wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o podmioty inne niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że za podwykonawców nie uważa się członków personelu wykonawcy 
świadczących usługi osobiści na rzecz wykonawcy w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności 
gospodarczej w oparciu o umowę o stałą współpracę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie 363: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §22 ust. 5 o treści:  
Łączna wartość kar umownych nie może jednak przekroczyć 50% wartości łącznego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy. 
Wykonawca wnosi o ograniczenie odpowiedzialności z tytuł kar do 20-30% co odpowiada praktyce rynkowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 364: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §22 ust. 9 o treści: 
Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za następującą zwłokę w realizacji 
obowiązków umownych przez Wykonawcę: 
1) zwłoka w terminie wykonania każdego z Etapów I - VII, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 
2) zwłoka w terminie usunięcia niezgodności wskazanych przez Zamawiającego w Protokole Odbioru lub Protokole 
Odbioru Końcowego, zgodnie z terminem określonym w § 14 ust. 8 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 
3) zwłoki inne niż wskazane w pkt 1-2 powyżej, w terminach wynikających z Harmonogramu Szczegółowego 
Wdrożenia lub innych wyraźnie określonych Umową, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
16 ust. 1 Umowy, za każdy Dzień Roboczy zwłoki; 
4) zwłoki w terminie usunięcia Błędu Krytycznego dla Czasu Naprawy w ramach Serwisu lub w okresie Stabilizacji 
w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki w dotrzymaniu Czasu Naprawy; 
5) zwłoki w terminie usunięcia Błędu Niekrytycznego dla Czasu Naprawy w ramach Serwisu lub Stabilizacji w 
wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki w dotrzymaniu Czasu Naprawy; 
6) zwłoki w terminie usunięcia Błędu Niskiej Kategorii dla Czasu Naprawy w ramach Serwisu lub okresu Stabilizacji 
w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki w dotrzymaniu Czasu Naprawy; 
7) zwłokę w terminie, o którym mowa § 6 ust. 16, w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 
stwierdzających zatrudnienie osób o których mowa w § 6 ust. 12, w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień 
zwłoki. 
 
1. Odnośnie kary z punktu 2) wykonawca wnosi o jej uchylenie lub znaczące obniżenie, albowiem stopień 
uszczerbku związany z opóźnienie wad, które nie stanowią przeszkody dla odbioru, nie może być zrównywany z 
zwłoką w wykonaniu prac całego etapu 
2. Odnośnie kar z punktu 1) i 2) Wykonawca wskazuje, że opóźnienie przypadające na okres, w którym 
Zamawiający nie korzysta produkcyjnie z systemu nie wiąże się z istotnym uszczerbkiem po stronie 
Zamawiającego, a ponadto w okresie tym Zamawiający nie może zapewnić współdziałania użytkowników, 
zazwyczaj niezbędnego dla wykonywania umowy. 
3. Odnośnie kary z punktu 1) Wykonawca wnosi o wykreślenie kar za zwłokę w wykonaniu etapów, albowiem ze 
zwłoką w tym zakresie nie wiąże się istotny uszczerbek jeśli termin końcowy jest dochowany. Względnie 
wykonawca wnosi o urealnienie kary podczas odniesienie podstawy naliczania kary do wysokości wynagrodzenia 
za dany etap. Wykonawca wskazuje, ze kara w dotychczasowej wysokości stanowi karę nieprzystająca do praktyki 
rynkowej i rażąco wygórowaną. 
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4. Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu 3). Kary za uchybienie terminom określonym w Harmonogramie 
Szczegółowym stanowią praktykę właściwie nie spotykaną na rynku. Z uchybieniem terminów szczegółowych nie 
wiąże się żaden uszczerbek po stronie wykonawcy jeśli termin końcowy, względnie terminy poszczególnych etapów 
są dochowane. 
5. Odnośnie kar 1)-7) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wliczał w poczet zwłoki czasu 
weryfikacji dostarczonych przez Wykonawcę rozwiązań po stronie Zamawiającego. 
6. Odnośnie kar z punktu 4) - 6) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w poczet zwłoki nie jest wliczany czas 
oczekiwania na przekazanie przez Zamawiającego informacji lub wyjaśnień, celowych dla obsłużenia zgłoszenia. 
Wykonawca wskazuje przy tym, że nie może być obciążany skutkami opóźnień związanymi z okolicznościami, 
które nie leżą po stronie Wykonawcy, w szczególności związanymi z czasem dostarczenia przez Zamawiającego 
niezbędnych informacji na co Wykonawca nie ma wpływu. 
7. Wykonawca wnosi o obniżenie kar za serwis. Wykonawca wskazuje, że wysokość zastrzeżonych kar mogłaby 
być uznana za odpowiadającą praktyce rynkowej gdyby podstawą ich naliczenia był dzień roboczy, nie zaś jak 
zostało to określone w przepisie godzina robocza. 
 
Odpowiedź: 
Ad pkt 1-4  - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
Ad pkt 5 – Zamawiający nie potwierdza i jednocześnie zwraca uwagę na zapisy Umowy w §14 ust. 10. 
Ad pkt 6 – Zamawiający nie potwierdza. 
Ad pkt 7 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 365: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §22 ust. 10 pkt 5) o treści: 
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 13, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16ust. 1 za każdy taki przypadek. 
 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przepis nie ma zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w 
sporze z podwykonawcą, co do zasadności wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
 
Pytanie 366: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §22 ust. 11 o treści: 
Za zdarzenie niemożliwe do przewidzenia Strony zgodnie nie uznają epidemii, rozprzestrzeniania, przeciwdziałania, 
środków zapobiegawczych i prawnych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią lub zagrożeniem 
epidemicznym wirusem SARS-Cov-2 (COVID-19). Strony w szczególności przyjmują na siebie ryzyko wskazane w 
zdaniu poprzednim i dla uwolnienia się od odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy, w tym w szczególności terminowego wykonania przedmiotu Umowy, nie będą powoływać się 
na żadne zagrożenia związane z wpływem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) na prowadzoną 
przez siebie działalność oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 
Wykonawca wnosi o uchylenie przepisu, jako sprzecznego z art. 15r i 15 r(1) tzw. ustawy covidowej. W dacie 
zawarcia umowy nie jest możliwe przewidzenie dalszych konsekwencji epidemii Covid-19, w związku z tym 
zastosowanie przepisu nakłada na Wykonawcy ryzyka niemożliwe do oszacowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął treści ust. 11- patrz modyfikacja wzoru umowy opublikowana do odpowiedzi na pytania III i IV 
z 16 lipca 2021 r.  
 
 
Pytanie 367: Dotyczy punktu 5) Zał. nr 7 do umowy o treści: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie Wady, w tym utratę lub uszkodzenie danych, które zostaną 
spowodowane instalacją Aktualizacji samodzielnie przez Zamawiającego 
 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, Wykonawca wskazuje, że może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za 
działania lub zaniechania własne. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował punkt 5 Zał. Nr 7. 
 
 
Pytanie 368: Dotyczy ust. 3 Załącznika nr 7 do umowy o treści: 
W ramach świadczenia usług Serwisu Wykonawca zapewnia Czas Naprawy poszczególnych Wad. Do obliczania 
Czasu Naprawy w ramach świadczenia usług Serwisu stosuje się § 10 ust. 4 Umowy. Zamawiający dopuszcza 
zdalne świadczenie Serwisu, o ile do należytego i terminowego świadczenia usług wchodzących w skład Serwisu 
nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
świadczenia usług wchodzących w skład Serwisu w siedzibie Zamawiającego, gdy jest to uzasadnione 
okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 
Wykonawca wskazuje, że o adekwatnym sposobie usunięcia wady powinien decydować Wykonawca ponieważ to 
on ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie tego świadczenia, w związku z tym Wykonawca wnosi o 
usunięcie przepisu, której zastosowania może prowadzić do wymuszenia usługi na miejscu wedle uznania 
Zamawiającego, podczas gdy możliwe jest usunięcie wady w sposób zdalny 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 369: Dotyczy ust. 9 i 18 Załącznika nr 7 do umowy o treści: 
W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Wady, Pracownik dokona Zgłoszenia Wady oraz nada mu 
odpowiednią kategorię (Błąd Krytyczny/Błąd Niekrytyczny/Błąd Niskiej Kategorii). 
W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, iż 
Zamawiający w sposób nieprawidłowy określił kategorię Wady, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o wyniku analizy Zgłoszenia, przy czym ostateczna decyzja co do realizacji usługi Serwisu oraz co 
do kwalifikacji określonej Wady należy do Zamawiającego. 
 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Wykonawca wskazuje, że na gruncie równowagi kontraktowej stron, 
żadnej ze stron nie może przysługiwać prawo do arbitralnego kształtowania treści stosunku prawnego, a do tego 
faktycznie prowadziłoby przyznanie Zamawiającemu uprawnienia, o którym mowa powyżej – czyli jednostronnego 
określenia kwalifikacji wady. Dysproporcja ta jest tym bardziej rażącą jeśli wziąć pod uwagę, że kwalifikacja wady 
wpływa na długość czasu reakcji, czasu naprawy i wysokość kary umownej. Wykonawca wskazuje, że przypadku 
gdy pomiędzy stronami istnieje rozbieżności co do kwalifikacji wady powinna ona być rozstrzygana przez sąd, a 
Zamawiający nie może być uprawniony do narzucenia tej kwalifikacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 370: Dotyczy punktu 10 Załącznik nr 7do umowy o treści: 
Zgłoszenia mogą być składane za pośrednictwem: 
1) udostępnionego Zamawiającemu przez Wykonawcę portalu serwisowego, 
2) telefonu na numer (……………….)(w przypadku udostępnienia portalu serwisowego, jedynie w sytuacji braku 
możliwości dokonania głoszenia przez portal serwisowy), 
3) poczty elektronicznej na adres e-mail (…….. ) (w przypadku udostępnienia portalu serwisowego, jedynie w 
sytuacji braku możliwości dokonania Zgłoszenia przez portal serwisowy). 
 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności Zamawiający będzie korzystał z portalu, a z innych 
narzędzi komunikacji tylko w przypadku niemożności skorzystania z portalu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. 
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Pytanie 371: Dotyczy Załącznik 1 OPZ 
10.2.1. W skład dostarczanej przez Wykonawcę Platformy nie wchodzi oprogramowanie oraz licencje związane z 
systemami operacyjnymi, które zostaną udostępnione Wykonawcy - system operacyjny MS Windows Server 
2016/2019 (angielska wersja językowa) oraz bazy danych MS SQL Server Enterprise (licencje per Core). 
Czy w zakres dostarczanych licencji nie wchodzą także licencje dostępowe dla użytkowników/urządzeń (licencje 
CAL) do Windows Server? 
 
Odpowiedź: 
W zakres dostarczanych licencji nie wchodzą licencje dostępowe dla użytkowników/urządzeń (licencje CAL). 

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy, w celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert, 
Zamawiający dokonuje zmiany wyznaczonego (po zmianie w piśmie z dnia 3 sierpnia 2021 r.) terminu składania 
ofert do dnia 17 sierpnia 2021 r., do godz. 08:00 na dzień 24 sierpnia 2021 r. do godz. 08:00. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ w następujący sposób. 

1. Zmienia się postanowienie punktu XX. SWZ pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT””, strona 21, 
ppkt 2: 

z: 

„2. Ofertę należy złożyć, w terminie do 17 sierpnia 2021 r., do godz. 8:00.”  

na:  

 „2. Ofertę należy złożyć, w terminie do 24 sierpnia 2021 r., do godz. 8:00.” 

2. Zmienia się postanowienie punktu XVI. SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, strona 16, ppkt 1: 

z: 

  „1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.11.2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert)”. 

na:  

  „1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.11.2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert).” 

 Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych 
w niniejszej informacji. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania ujednolicone 
dokumenty: 
 
1) Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ); 
2) Załącznik nr 7 do Umowy_ Zasady Świadczenia Usługi Serwisu- zmieniony w wyniku udzielenia odpowiedzi na 

pytanie 367. 
 

Dla ułatwienia zmiany w SWZ oraz w Załączniku nr 7 do Umowy_Zasady Świadczenia Usługi Serwisu zostały 
zaznaczone kolorem szarym.  
 
 
 
 

Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli                                                                                                   

/-/ Janina Bielak 


