
NFZ Centrala w  W arszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Narodowy Fundusz Zdrowia

znak: BAG.261.1.17.2016 WarszawaM stycznia 2017

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
są „Usługi serwisowe oprogramowania dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem 
w oddziałach wojewódzkich NFZ”

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ w zw. z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z pkt 1 lit a) załącznika nr do SIWZ (Zasady świadczenia usług) przedmiot zamówienia 
obejmuje m.in.:

„ świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania Zamawiającego wymienionych 
w załączniku nr 4 do specyfikacji przez okres 24 miesięcy ”,

Sam załącznik nr 4 do SIWZ (Wykaz oprogramowania objętego serwisem -  formularz cen 
jednostkowych) zawiera krótki opis urządzeń, wraz z podaniem ich numerów seryjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pojęcia „oprogramowanie”. W 
szczególności zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy poprzez oprogramowanie 
„wymienionych w załączniku nr 4 specyfikacji” należy rozumieć oprogramowanie wbudowane 
(firmware), stanowiące integralną część urządzeń wymienionych w Załączniku 4 do SIWZ. 
Odpowiedź
Podany krótki opis oraz numer seryjny urządzenia jednoznacznie wskazuje iż pod pojęciem 
oprogramowanie zamawiający rozumie wsparcie zarówno na system operacyjny 
(w przypadku serwerów) jak również oprogramowanie wbudowane stanowiące integralną część 
urządzeń wymienionych w Załączniku nr 4 do SIWZ.
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Ponadto w załączniku nr. 1 do specyfikacji w pkt 2 Definicje zamawiający wyjaśnia co rozumie 
pod pojęciem usługi wsparcia technicznego.

Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr X do SIWZ w zw. z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Zgodnie z pkt 1 lit a) załącznika nr do SIWZ (Zasady świadczenia usług) przedmiot zamówienia 
obejmuje m.in.:
„świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania Zamawiającego wymienionych 

w załączniku nr 4 do specyfikacji przez okres 24 miesięcy”.
Sam załącznik nr 4 do SIWZ (Wykaz oprogramowania objętego serwisem -  formularz cen 
jednostkowych) zawiera krótki opis urządzeń, wraz z podaniem ich numerów seryjnych. 
Dodatkowo, w Tabeli nr 6 Zamawiający poza wskazaniem ww. informacjami wyszczególnił 
także wersję oraz rodzaj systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem klastra 
wysokodostępnego. Danych takich nie podał dla innych tabeli.

Wobec powyższego, zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie dokonanego przez 
Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie, jakiego rodzaje wersje 
oraz rodzaj systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem klastra wysokodostępnego jest 
użytkowana na pozostałym sprzęcie serwerowym wyszczególnionym w załączniku 4 do SIWZ. 
Powyższe informacje pozwolą nam na dokładne przeanalizowanie wymagań oraz dobranie 
najbardziej efektywnego kosztowo poziomu wsparcia dla użytkowanego oprogramowania. 
Odpowiedź
W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4. Dodatkowo załącznik nr 4 zawiera nową 
zmodyfikowaną listę urządzeń objętych serwisem oprogramowania.

Pytanie nr 3 -  dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ
Zgodnie z § 2 załącznika nr 3 do SIWZ:
„Wykonawca oświadcza, że legitymuje się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy oraz będzie wykonywać umowę z najwyższą starannością.”
Analogicznie w § 6 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wskazał, że:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej 

profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. „ 
Zamawiający w żadnym miejscu w SIWZ nie zdefiniował jednak, co rozumie przez pojęcie 
„najwyższej staranności”.
Mając to na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na 
zastąpienie użytego w niniejszym postanowieniu pojęcia „najwyższej staranności”, przyjętym w 
Kodeksie cywilnym terminem „należytej staranności”?
W przypadku braku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na powyższe i udzielenia negatywnej 
odpowiedzi, zwracamy się z wnioskiem o precyzyjne określenie przez Zamawiającego, co 
rozumie przez pojęcie „najwyższej staranności”. W szczególności prosimy o wskazanie, według 
jakich kryteriów (parametrów) będzie ona oceniana.
Dodatkowo, prosimy o wskazanie, jakie działania Zamawiający uznaje za graniczne pomiędzy 
„należytą starannością”, a „najwyższą starannością”.
Odpowiedź
Zamawiający w niniejszym postępowaniu, z uwagi na przedmiot zamówienia, wymaga 
kompetencji informatycznych znacznie wyższych niż przeciętne dlatego też ma zwiększone 
oczekiwania względem staranności wykonawcy. Zamawiający nie oczekuje od przyszłego 
wykonawcy wyłącznie staranności przeciętnego przedsiębiorcy z branży informatycznej, ale 
kompetencji i zaangażowania na maksymalnym poziomie.
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Pytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ oraz Załącznika nr 5 do Umowy
Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 umowy, a także w związku z załącznikiem nr 5 do umowy 
zamawiający określił pojęcie „Informacji poufnych”.
Jak wynika z § 1 załącznika nr 5 do umowy, informacjami poufnymi są wszelkie informacje lub 
dane dotyczące spraw, planów i realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także wszelkie 
rozmowy i rokowania. Brak jakichkolwiek ograniczeń przedmiotowych, czy też odniesienia do 
pojęcia „tajemnicy przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz, U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.- dalej 
„uznk”), powoduje, że w praktyce każda, nawet najmniej istotna dla Zamawiającego informacja 
(np. godzina spotkania), powinna być traktowana jako poufna, a jej ujawnienie będzie 
obwarowane nałożeniem na Wykonawcę kary w wysokości 100.000,00 zł.
Jednocześnie w § 5 załącznika nr 5 do umowy zamawiający zastrzegł, że:

lt (...) zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność 
z tego tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy 
podstawowej

Powyższe stoi w sprzeczności z charakterem umowy o poufności, która co do zasady powinna 
być ograniczona w czasie (terminową) i wygasa z momentem ustania stanu poufności. Takie 
stanowisko prezentuje doktryna, m.in. M. Sieradzka (red.) i M. Zdyb (red.), „Ustawa o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz”, wyd. II, wskazując, że:

„ Umowa o zachowanie poufności (umowa o poufność) jest umową nienazwaną, której celem jest 
nałożenie na dłużnika zakazu ujawniania informacji osobom trzecim i wykorzystywania ich we 
własnej działalności dłużnika (aspekt negatywny) oraz nałożenie na dłużnika obowiązku 
zabezpieczenia informacji, tak aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie (aspekt pozytywny). 
(...) Oznaczenie okresu trwania obowiązku poufności może być wyrażone w sposób bezpośredni 
(np. poprzez wskazanie konkretnej daty) lub pośredni (np. poprzez odesłanie do okresu 
obowiązywania umowy pierwotnej). Jeżeli zaś strony nie wyznaczą okresu związania 
zobowiązaniem do zachowania poufności, należy przyjąć, że okres ten jest wyznaczany poprzez 
stan poufności. Innymi słowy zobowiązanie strony jest zobowiązaniem terminowym i trwa do 
momentu ustania stanu poufności informacji, którą strona ma zachować w tajemnicy na 
podstawie umowy o poufność
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z wnioskiem o:

a) zdefiniowanie „Informacji poufnych”, jako informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk,

b) precyzyjne określenie, przez jaki czas po wygaśnięciu umowy w sprawie zamówienia 
oraz umowy o poufności Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania 
tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiającego,

c) każdorazowe i wyraźne oznaczanie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego jako „poufne”.

W przypadku braku zgody na powyższe, zwracamy się z wnioskiem o:
a) wskazanie, że „Informacje poufne”, o których mowa w § 1 załącznika nr 5 do umowy 

będą miały taki charakter dopiero po oznaczeniu ich przez Zamawiającego jako 
„poufne”,

b) każdorazowe i wyraźne oznaczanie przez Zamawiającego „Informacji poufnych” jako 
„poufne”,
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c) precyzyjne określenie, przez jaki czas po wygaśnięciu umowy w sprawie zamówienia 
oraz umowy o poufności Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania 
postanowień dotyczących „Informacji poufnych”.

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5
Kwestia listy pracowników:
Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Zamawiający wskazał, że:

„ Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników i pracowników podwykonawców wyznaczonych do 
realizacji przedmiotu umowy, do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy poprzez podpisanie oświadczeń według wzoru określonego w załączniku do 
umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy i dostarczy takie 
dokumenty Zamawiającemu wraz z wykazem osób, które będą realizować niniejszą umowę. Obowiązek ten 
dotyczy także okresu po ustaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wykazu 
pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy_oraz uzyskania zgody Zamawiającego na 
realizację przedmiotu umowy przez pracowników Wykonawcy. W przypadku realizacji całości lub części 
przedmiotu umowy przez podwykonawców — Wykonawca przedstawi wykaz pracowników podwykonawców 
oraz uzyska zgodę Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy przez pracowników podwykonawcy ”.

Niezależnie od powyższego, w § 8 ust. 4 umowy Zamawiający określił, że:

„ Wykonawca zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy dostarczyć 
Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 2 inżynierów 
posiadających 2 -  letnie doświadczanie w zarządzaniu i administrowaniu oprogramowaniem HP — UX 
oraz posiadających certyfikaty inżynierskie HP ASE, HP ATP, wydane przez producenta sprzętu (HPE), w 
zakresie oprogramowania systemowego HP — UX, wyznaczonych do współpracy z Zamawiającym w 
zakresie niezbędnym do realizacji umowy*'.

Z powyższego nie wynika jednak, czy Zamawiający oczekuje przedstawienia listy wszystkich osób, które 
będą podejmowały czynności w związku z realizacją zamówienia, czy wyłącznie listy osób czynnie 
realizujących przedmiot zamówienia, tj. osób wskazanych w wykazie i dedykowanych do faktycznego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Jedynie na marginesie Wykonawca zauważa, że wymóg 
przedstawienia wykazu wszystkich osób, które będą podejmowały jakiekolwiek czynności w związku z 
realizacją zamówienia wydaje się nadmierny i nieuzasadniony przedmiotem umowy.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy 
Wykonawca prawidłowo interpretuje intencję Zamawiającego, jako oczekiwanie przedstawienia wyłącznie 
wykazu osób, które będą czynnie zaangażowane w realizację przedmiotu umowy, tj. osób wskazanych w 
wykazie przekazanym Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu. 
Jeżeli nie, prosimy o doszczegółowienie, o jakie osoby chodzi.
Odpowiedź:
W § 8 ust, 4 umowy, Zamawiający określa minimalną wymaganą (niezbędną) liczbę osób, którą 
wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji umowy. Natomiast § 8 ust. 1 dotyczy wszystkich 
osób, które faktycznie zostaną skierowane do realizacji umowy.

Pytanie nr 6
Doprecyzowanie przypadków, w jakich zamawiający może nie wyrazić zgody na realizację 
zamówienia przez konkretnych pracowników HPE:
Zgodnie z § 8 ust 1 umowy Zamawiający wskazał, że:
„ Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników i pracowników podwykonawców wyznaczonych do 

realizacji przedmiotu umowy, do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy poprzez podpisanie oświadczeń według wzoru określonego w
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załączniku do umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy 
i dostarczy takie dokumenty Zamawiającemu wraz z wykazem osób, które będą realizować niniejszą 
umowę. Obowiązek ten dotyczy także okresu po ustaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
przedstawienia wykazu pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskania zgody 
Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy przez pracowników Wykonawcy. W przypadku realizacji 
całości lub części przedmiotu umowy przez podwykonawców -  Wykonawca przedstawi wykaz 
pracowników podwykonawców oraz uzyska zgodę Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy przez 
pracowników podwykonawcy ”.
Zamawiający nie określił jednak, w jakich sytuacjach będzie mógł odmówić wydania zgody na realizację 
zamówienia przez określoną osobę.

Mając to na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie, że Zamawiający może odmówić 
zgody wyłącznie w sytuacji, gdy zdaniem Zamawiającego dana osoba nie da gwarancji należytej realizacji 
zamówienia, a odmowa będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie decyzji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że może odmówić zgody wyłącznie w sytuacji, gdy zdaniem Zamawiającego 
dana osoba nie da gwarancji należytej realizacji zamówienia, a odmowa będzie zawierała uzasadnienie 
decyzji.
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