
N ~„Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.5.2017 Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„zmiana licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie
nowej równoważnej wraz z przeniesieniem istniejących funkcjonalności hurtowni
SAS w obszarze refundacji leków do nowego środowiska oraz udzieleniem 2 letniego
wsparcia dla nowego środowisk.”

W dniu 8 sierpnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. I ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Zdaniem Wykonawcy ~ 2 ust. 5, ~ 2 ust. 8 oraz ~ 4, powinny być rozpatrywane łącznie, gdyż dotyczą w
gruncie rzeczy tego samego zagadnienia tj. — mówiąc najogólniej — warunków na jakich jest udzielana
licencja na oprogramowanie. W związku z tym, że obecne zamówienie opiewa wyłącznie na rozszerzenie
już istniejącej licencji w znaczeniu zwiększenia zakresu danych, które mogą podlegać przetwarzaniu z
wykorzystaniem oprogramowania, zmianie nie powinny ulegać generalne warunki licencjonowania
oprogramowania, opisane w rozszerzanej umowie licencyjnej. Warunki te Po stronie producenta
oprogramowania pozostają takie same, zmienia się tylko parametr ilościowy korzystania z produktu
(podobnie jak działoby się np. przy zwiększaniu ilości użytkowników korzystających z oprogramowania).
Nie ma więc uzasadnienia dla zmiany warunków licencji, które precyzyjnie i szeroko definiuje już umowa
licencyjna, która przy okazji tego postępowania ma być rozszerzana. Mówiąc innymi słowy, Zamawiający
po prostu „dokupuje” fragment licencji, polegający na możliwości przetwarzania dodatkowych danych,
jednak zasady posługiwania się oprogramowaniem jako przedmiotem prawa autorskiego, granice
uprawnień licencyjnych licencjobiorcy, zasady rekompensat za szkody, reguły postępowania na wypadek
naruszania praw autorskich producenta itd. „ są już ustalone w obowiązującej umowie licencyjnej i były
już przedmiotem akceptacji Zamawiającego we wcześniejszym postępowaniu. Oczekiwanie w obecnej
sytuacji, że Wykonawca udzieli licencji na niestosowanych dotychczas polach eksploatacji (np. prawo do
dokonywania wszelkich zmian w oprogramowaniu- żaden producent standardowego oprogramowania
takich uprawnień nie przyznaje), drastycznie różnych niż już obowiązująca licencja, będzie skutkować
brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę. Wykonawca takich szerokich uprawnień nie jest w
stanie przyznać. Co więcej, obstawanie przez Zamawiającego przy zaproponowanych nowych warunkach
licencji, wydaje się nie poparte jego interesem. Wszak licencja, którą już posiada jest utylizowana bez
zakłóceń, pozwała na pełne korzystanie z wszelkich funkcjonalności produktu i, nade wszystko, została
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zaakceptowana przez Zamawiającego w takiej właśnie postaci. Brak zatem racjonalnych przesłanek do
zmiany tych warunków (abstrahując już od tego iż na gruncie merytorycznym — będą nie do
zaakceptowania przez Wykonawców) przy okazji „aneksu” licencji o prawo do przetwarzania
dodatkowych danych. Prosimy więc o ponowne rozważenie, czy utrzymanie komentowanych zapisów jest
dla Państwa konieczne, w perspektywie poważnego ryzyka, że oferta nie będzie mogła być wówczas
złożona.
Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie ~ 4.
Gdyby jednak usunięcie ~ 4 w całości okazało się niemożliwe, prosimy O jego modyfikację w niezbędnym,
pozwalającym złożyć ofertę, zakresie tj.:
a) Usunięcie ust. 1 pkt 2,
b) Usunięcie ust. 1 pkt 4,
Komentarz: Producent nie udziela praw do wprowadzania zmian w oprogramowaniu czy też modyfikacji
oprogramowania;
c) Nadanie ust. 2 następującego brzmienia:
„W zakresie produktów niebędących programami komputerowymi, w tym dokumentacji
Oprogramowania, licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
1 — trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i wjakiejkolwiek formie, dla celów związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Oprogramowania
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz realizacją zadań ustawowych i statutowych Zamawiającego;
2 — udostępnianie dokumentacji pracownikom i kontrahentom Zamawiającego dla celów związanych
z realizacją zadań ustawowych i statutowych Zamawiającego.
Komentarz: Licencja nie może być udzielona na „wszystkich znanych polach eksploatacji”, gdyż
oznaczałoby to też np. prawo licencjobiorcy do rozpowszechniana utworu bez żadnych ograniczeń np. w
Internecie, czy też udostępnianie utworu za wynagrodzeniem, innym podmiotom;
d) Nadanie ust. 3 następującego brzmienia:
„W ramach licencji, o której mowa wyżej Zamawiający ma prawo, udostępniać do korzystania
Oprogramowanie oraz dokumentację, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, podmiotom
świadczących na rzecz Zamawiającego usługi wymagające dostępu i korzystania z Oprogramowania i jego
dokumentacji, w tym wykonawców świadczących na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne,
Komentarz: Producent nie udziela prawa do udzielania sublicencji, jednak uprawnia do udostępniania
oprogramowania w niezbędnym zakresie;
e) Usunięcie z ust. 4 braku ograniczeń terytorialnych.
Komentarz: Reguluje to Umowa Licencyjna 64641 w punkcie 1.1. Terytorium;
O Usunięcie ust. 5 i ust. 6.
Komentarz: Wykonawca nie może pozbawić się prawa do wypowiedzenia licencji, np. w sytuacji jej
naruszania. Byłby bowiem wtedy bezbronny wobec ewentualnych naruszeń. Zasady wypowiadania
licencji są już również uregulowane w istniejącej licencji.

Odpowiedź na pytanie I
Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy wprowadza następujące modyfikacje w ~ 4
w załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy na dostawę licencji):
A) Usuwa ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 4;
B) Ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:
„W zakresie produktów niebędących programami komputerowymi, w tym dokumentacji
Oprogramowania, licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i wjakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, dla celów związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Oprogramowania
zgodnie zjego przeznaczeniem oraz realizacją zadań ustawowych i statutowych Zamawiającego;

2) udostępnianie dokumentacji w oryginale bądź kopii, na której utrwalono dokumentację,
pracownikom oraz kontrahentom Zamawiającego dla celów związanych z realizacją zadań
ustawowych i statutowych Zamawiającego.”

C) Ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie:
„W ramach licencji, o której mowa wyżej, Zamawiający ma prawo, udostępniać do korzystania
Oprogramowanie oraz dokumentację, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, podmiotom
świadczących na rzecz Zamawiającego usługi wymagające dostępu i korzystania z Oprogramowania i jego
dokumentacji, w tym wykonawców świadczących na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne,”



D) Ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie:
„Licencja, o której mowa powyżej obowiązuje bez ograniczeń czasowych. W zakresie uprawnień
terytorialnych Zamawiający może zainstalować i używać oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie, dodatkowo na przenośnych komputerach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
trzech miesięcy w każdym roku kalendarzowym, na każdym z komputerów”
E) Zamawiający modyfikuje zapisy ust. 5 oraz ust. 6. w następującym sposób:
1.W ust. 5 po kropce: Ustanowione w zdaniu poprzedzającym ograniczenie prawa do wypowiedzenia
umowy licencyjnej oraz odstąpienia od tejże umowy ustaje, w przypadku — stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego — naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy licencyjnej, przy
czym, w przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia przez Zamawiającego
zasad licencji, Wykonawca zobowiązany jest, przed wstąpieniem na drogę sądową oraz wypowiedzeniem
licencji, do wezwania Zamawiającego w formie pisemnej do zaprzestania naruszeń.
2. ust. 6 otrzymuje brzmienie: Za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w tym za

wstąpienie na drogę sądową z pominięciem uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń, wstąpienie
na drogę sądową mimo zaprzestania naruszeń oraz za wypowiedzenie licencji bądź odstąpienie od niej
przed wydaniem przez sąd powszechny prawomocnego rozstrzygnięcia, Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie
umowy określonego w ~ 5 ust. 1. Zastrzeżenie niniejszej kary umownej nie ogranicza Zamawiającego w
dochodzeniu odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pytanie 2
Prosimy o usunięcie z nowego brzmienia ~ 2 ust. 6 terminu „wszelkich”. Zdanie w proponowanym
brzmieniu byłoby niezgodne z prawdą, gdyż — teoretycznie — mogą istnieć takie uprawienia licencyjne, co
do których udzielania, Wykonawcy mogą nie być uprawnieni. Nie zmienia to jednak faktu, że Wykonawcy
deklarują, że są uprawnieni do udzielania licencji w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Interes
tego ostatniego nie doznaje przez wykreślnie, uszczerbku.

Odpowiedź na zapytanie 2
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje ~ 2 ust. 6 w załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy
na dostawę licencji) w następujący sposób:

„Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do rozpowszechniania przez sprzedaż uprawnień licencyjnych
dla narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care”, o
której mowa w ~ 1, w zakresie pozwalającym na udzielenie Zamawiającemu licencji, o której mowa w ~ I
Umowy.”
Pytanie 3
W kontekście ww. wyjaśnień co do charakteru niniejszego zamówienia jako rozszerzenia już istniejącej
licencji, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że nowo dostarczana licencja, w zamierzeniu
Zamawiającego, będzie repliką już istniejącej licencji, wzbogaconą o zapisy, która spowodują, iż ustanie
ograniczenie do używania oprogramowania wyłącznie do obszaru leków, a tym samym zamówienie
publiczne zostanie wykonane zgodnie z intencją Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 3
Niniejsze zamówienie jest nowym zamówieniem publicznym, wszelkie uregulowania odnoszące się do
poprzednio zawartej umowy w celu zsynchronizowania obu umów zostały dostatecznie uregulowane w
szczególności w załączniku nr 2 wzór umowy na dostawę licencji w wystarczającym zakresie.
Zamawiający nie widzi potrzeby ponownego potwierdzania.
Pytanie 4
Wykonawca podtrzymuje wcześniejszą argumentację. Utrzymanie zapisów, z uwagi na ograniczenia
korporacyjne oraz wypracowane standardy na rynku IT, może uniemożliwić Wykonawcy złożenie oferty.
Pragniemy dodatkowo podkreślić 2 okoliczności, które mogą rzucić dodatkowe światło na rozpatrywane tu
zagadnienie:
1) Zamawiający w przeszłości w podobnych umowach, godził się już na stosowanie ograniczeń
odpowiedzialności, wykazując zrozumienie dla obowiązujących praktyk rynku;
2) Zasady odpowiedzialności związane z używaniem oprogramowania, szeroko i precyzyjnie opisane są
już w obowiązującej umowie licencyjnej; jeśli więc przyjmiemy założenie, że wyjaśnienia Wykonawcy
zawarte w niniejszym dokumencie, spotkają się ze zrozumieniem Zamawiającego i zachowane zostanie



status quo w zakresie warunków licencji, działanie proponowanego ograniczenia odpowiedzialności
będzie miało bardzo limitowany charakter, gdyż odniesie się wyłącznie do momentu dostawy produktu
(potem — zaczynają obowiązywać zasady licencji).
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający uprzejmie informuje, że pozostawia zapisy ~ 6 w załączniku nr 2 do Specyfikacji (Wzór
umowy na dostawę licencji) bez zmian.

Dodatkowe modyfikacje w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Jednocześnie w związku z omyłką przy poprzedniej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w ~ 2 ust. 2 oraz ust. 4, w załączniku nr 2 do
Specyfikacji. (Wzór umowy na dostawę licencji):
ust. 2 „Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za
pomocą osób trzecich korzystania z narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection
Solution for Health Care”, o której mowa w ~ 1 powyżej, w nieograniczonym przedmiotowo zakresie
danych. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie jest udostępniane
Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności.”
oraz
ust. 4 „Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają
ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania
ijednocześnie oświadcza i gwarantuje, że niekorzystanie przez Zamawiającego z dodatkowych usług
(świadczonych przez Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot w ramach odrębnej umowy) polegających
na dostarczaniu aktualizacji lub poprawek błędów Oprogramowania nie może powodować ustania licencji
na korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.”
Z uwagi na wprowadzone modyfikacji, numeracja ustępów w poszczególnych paragrafach zostanie
odpowiednio dostosowana.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację
istotnych warunków zamówienia uwzględniającą wprowadzone zmiany.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert
w związku z tym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:

- zapis Specyfikacji w rozdziale XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 11
otrzymuje następujące brzmienie:
„Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem
wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.l.5.2017. OFERTA — dostawa
licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for
Health Care lub dostarczenie równoważnego rozwiązania” NIE OTWIERAC PRZED
25.08.2017 r. GODZ. 10:30”.
- zapis Specyfikacji w rozdziale XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:
Ofert)” należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, p0k. 0.02 w terminie do dnia
25.08.2017 r. do 20dz. 10:00.
- zapis Specyfikacji w rozdziale XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu
Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
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