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Warszawa, 2020-07-07 

WZ.270.152.2020 

2020-15491 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem dla oprogramowania 

Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE), nr sprawy: WZ.270.152.2020. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ. 

Pytanie nr 1: 

Jak należy rozumieć treść par.2 p.5 Umowy "Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji 

producenta na dostarczone Oprogramowanie przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia prawidłowej 

dostawy" skoro wszędzie gdzie indziej mowa o 12 miesiącach trwania 

umowy/wsparcia/gwarancji/rękojmi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust 5 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

5.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji producenta na dostarczone 

Oprogramowanie przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia prawidłowej dostawy, która zostanie 

potwierdzona w Protokole Odbioru wnioskującym o rozliczenie finansowe. Wzór Protokołu Odbioru 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy  

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający może usunąć z treści Umowy par.7 punkty 3,4,5, gdyż zapewnia to producent 

oprogramowania zgodnie ze swoimi zasadami i niecelowe byłoby powielanie tych informacji przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

§ 7.Gwarancja i rękojmia dla Oprogramowania 
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1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest zobowiązany  

do zapewnienia Zamawiającemu, gwarancji producenta dla dostarczonego Oprogramowania 

w zakresie: 

1) aktualizacji Oprogramowania, w szczególności dostarczania nowych wersji Oprogramowania, 

dostarczania wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz poprawek 

programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych, 

2) wsparcia w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: 

a) prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta Oprogramowania 

najnowszych wersji, aktualizacji Oprogramowania oraz poprawek do Oprogramowania; 

b) dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej Oprogramowania;  

c) dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat 

oprogramowania, posiadanych produktów, w języku polskim i angielskim. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczeń z należytą starannością zgodnie  

ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 

3. Strony zrównują okres rękojmi za wady z okresem, na który została udzielona gwarancja. 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści 

SIWZ, których aktualna treść brzmi: 

Rozdział X pkt 2 

2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Wykonawca nieposiadający możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej może złożyć ją w 

formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakowanej w następujący 

sposób:  

 

Centrum e-Zdrowie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa  

Oferta w postępowaniu na:  

Dostawa licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem dla oprogramowania Zintegrowane 

Środowisko Programistyczne (IDE) Znak sprawy: WZ.270.152.2020 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2020-07-10 o godz. 14:00 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 

Rozdział XI pkt 1 i 2 

1. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-07-10, do godziny 10:00. 
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2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 

00-184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2020-07-10 do godziny 10:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

 

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie ulega ogłoszenie o 

zamówieniu. Zmiana dotyczy poniższych pkt ogłoszenia, których aktualna treść brzmi: 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-07-10, godzina: 10:00, 

 

 

 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum e- Zdrowia  

 

(-) Wiktor Rynowiecki 

Dyrektor Pionu Architektury i Usług 

e-Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sporządził: Nogacki Paweł 


