Warszawa, dnia 4 lutego 2021 r.
numer postępowania DAZ/ZP/9/2020

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843 ze zm.), pn. „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
które wpłynęły do ww. postępowania, zgodnie z poniższym:
Pytanie nr 1:
SIWZ "Rozdział VIII pkt 2.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Wykonawca musi wykazać się
posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł
(pięć milionów złotych);"
Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykazania łącznej zdolności
kredytowej oraz środków kredytowych? Np. 3 mln zł na rachunku bieżącym plus 2 mln zł lini kredytowej?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana,
zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tj. po ocenie ofert, na podstawie oświadczeń i dokumentów
złożonych przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), Zamawiający wskazał w SIWZ oświadczenia i dokumenty
wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W Rozdz. X pkt 11.1. SIWZ Zamawiający wymaga na potwierdzenie warunku udziału w postepowaniu
dot. zdolności ekonomicznej i finansowej („posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł”) złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
Co do zasady, Zamawiający przy ocenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu będzie brał
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łącznie pod uwagę wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę, np. dokumenty z banków
o środkach własnych wykonawcy, o dostępnych środkach pozyskanych z udzielonych kredytów oraz
o jego zdolności kredytowej.
Pytanie nr 2:
SIWZ "Rozdział VIII pkt 2.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Wykonawca musi wykazać się
posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł
(pięć milionów złotych);"
Czy w przypadku udziału w postępowaniu jako konsorcjum, konsorcjanci mogą spełnić powyższy punkt
łącznie? To jest poprzez wykazanie wspólnej zdolności powyżej 5 mln zł?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana,
zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tj. po ocenie ofert, na podstawie oświadczeń i dokumentów
złożonych przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie określił w SIWZ szczególnego sposobu spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o czym
mowa w art. 23 ust. 5 ustawy Pzp), więc ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonywana na zasadach ogólnych, określonych w ustawie Pzp.
Co do zasady, w przypadku ubiegania się konsorcjum o udzielenie zamówienia, Zamawiający ocenia
łącznie zdolność finansową wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pytanie nr 3:
SIWZ "Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) brutto przez cały okres
obowiązywania umowy"
Czy w przypadku udziału w postępowaniu jako konsorcjum, konsorcjanci mogą spełnić powyższy punkt
łącznie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający w SIWZ wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) brutto przez cały okres
obowiązywania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy
mogą przedłożyć i posiadać przez cały czas obowiązywania umowy oddzielne ubezpieczenia od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł.
Pytanie nr 4:
WI18 Wysoka dostępność, WI19 Infrastruktura hiperkonwergentna:
Zamawiający określił następującą charakterystykę infrastruktury: "System powinien być zainstalowany
w architekturze wysokiej dostępności (HA) w dwóch centrach danych Zamawiającego (PCPD i ZCPD).
Minimalne wymaganie: tryb active-pasive. Zamawiający wymaga 2 węzłów (nodów) w każdym z
centrum danych (PCPD i ZCPD). Dostarczona Infrastruktura sprzętowo-programowa musi spełniać
wymagania dla infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI)."
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wysoka dostępność będzie realizowana za pomocą
replikacji pomiędzy dwoma fizycznymi macierzami?
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w każdym z dwóch centrów danych Zamawiającego
infrastuktura składać się będzie z jedngo noda wyposażonego w przestrzeń dyskową, zasoby CPU oraz
RAM oraz jednego noda z samymi zasobami CPU oraz RAM (bez zasobów dyskowych)?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do SIWZ rozdział: 1.11.3.2
„Architektura i Infrastruktura SRG”, wymaganie WI18 dotyczące zapewnienia architektury wysokiej
dostępności (HA), odnosi się do zapewnienia bezprzerwowego działania całości środowiska SRG
(System/system operacyjny/ serwer). W przypadku, gdy rozwiązanie zaproponowane przez
Wykonawcę spełni wymaganie zapewnienia bezprzerwowego działania całości SRG Zamawiający
zaakceptuje rozwiązanie.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga dwóch nodów w każdym z centrum danych
Zamawiającego (PCPD i ZCPD). Jednocześnie informuje, że SRG powinien być zainstalowany w
architekturze wysokiej dostępności.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wymaga pozostawienia fizycznego sprzętu (nodów/macierzy) po zakończeniu trwania
niniejszego projektu?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 1) przedmiotem Umowy jest „(…) Dostawa
Infrastruktury wchodzącej w skład Systemu (…)”. Zamawiający informuje, że sprzęt wchodzący
w skład Infrastruktury nie podlega zwrotowi.
Pytanie nr 6:
Dot. SIWZ Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2.2.1 i 2.2.2
Czy w związku z tym, że „Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednocześnie spełnienia
warunku, o którym mowa w pkt 2.2.1 oraz pkt 2.2.2. poprzez wskazanie realizacji jednej umowy, z
zastrzeżeniem, że wykazanie zrealizowania usługi (zamówienia) w ramach tej jednej umowy musi
obejmować zarówno zaprojektowanie, wytworzenie oprogramowania i wdrożenie systemu oraz
świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu, tj. zakres opisany w ww. warunkach udziału (pkt 2.2.1
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i pkt 2.2.2).”, można przyjąć, że w sumie wartość zrealizowania zamówienia w takim wypadku powinna
wynosić co najmniej 3.000 000,00 zł brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w Rozdz. VIII SIWZ określił warunki udziału w postepowaniu dot. zdolności
technicznej i zawodowej m.in.
- w pkt 2.2.1 „Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie
wykonał co najmniej 3 usługi (zamówienia wynikające z odrębnych umów), a każda z nich polegała
na zaprojektowaniu, wytworzeniu oprogramowania i wdrożeniu systemu informatycznego, którego
elementem było przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO*, a wartość
każdej z usług (zamówienia) wynosiła co najmniej 3.000.000, 00 zł (trzy miliony złotych) brutto.”
- w pkt 2.2.2. „Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych wykonuje) co najmniej 3 usługi (zamówienia
wynikające z odrębnych umów), a każda z nich polegała/polega na świadczeniu usług utrzymania i
rozwoju systemu informatycznego przez okres minimum 12 miesięcy kolejno postępujących po sobie,
a wartość każdej z usług (umowy) wynosiła co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto.”
W nawiązaniu do zapisów SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednocześnie
spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2.2.1 oraz pkt 2.2.2. poprzez wskazanie realizacji jednej
umowy, z zastrzeżeniem, że wykazanie zrealizowania usługi (zamówienia) w ramach tej jednej
umowy musi obejmować zarówno zaprojektowanie, wytworzenie oprogramowania i wdrożenie
systemu oraz świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu, tj. zakres opisany w ww. warunkach
udziału (pkt 2.2.1 i pkt 2.2.2)” – Zamawiający wyjaśnia, że w takim przypadku Zamawiający oczekuje
wykazania przez Wykonawcę (np. poprzez wskazanie jednej umowy) spełnienia wszystkich wymagań
wskazanych w warunkach określonych Rozdz. VIII zarówno w pkt 2.2.1 jak i w pkt 2.2.2. SIWZ
(w tym wymaganych poszczególnych kwot (wartości) odnoszących się do konkretnych wskazanych
zakresów – np. wykazanie realizacji jednej umowy, w tym: realizacja zakresu opisanego w pkt 2.2.1.
za min. 3.000.000,00 zł brutto i dodatkowo realizacja zakresu opisanego w pkt 2.2.2. za min.
1.000.000,00 zł brutto).
Pytanie nr 7:
Dot. SIWZ Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2.2.1 i 2.2.2
Czy poniższe przykładowe referencje według Zamawiającego spełnią wymagania dotyczące wykazu
należycie wykonanych usług i warunku udziału w postepowaniu?:
1. Usługa dla Kontrahenta A, w ramach której Wykonawca na podstawie Umowy z 31.05.2013
dostarczył, wdrożył i uruchomił system informatyczny. Przedmiot Umowy obejmował również analizę
przedwdrożeniową, konfigurację systemu, szkolenia użytkowników, asystę techniczną oraz serwis
gwarancyjny. Do chwili obecnej nieprzerwalnie system jest rozwijany i świadczona jest asysta
techniczna, aktualizacja Oprogramowania i Dokumentacji na podstawie kolejnych umów z 31.12.2015
oraz z 2.01.2018 roku.
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Łączna wartość wykonanych usług wynosi ponad 5.000 000,00 zł brutto.
2. Usługa dla Kontrahenta B w ramach której Wykonawca na podstawie Umowy z 28.02.2013 r.
dostarczył, wdrożył, rozbudował i utrzymuje system informatyczny. Przedmiot Umowy obejmował
również dostawę licencji i szkolenia użytkowników oraz administratorów. Usługi utrzymania i rozwoju
nieprzerwalnie są świadczone do dnia dzisiejszego na podstawie kolejnych umów.
Łączna wartość wykonanych usług wynosi ponad 4.000 000,00 zł brutto.
3. Usługa dla Kontrahenta C w ramach której Wykonawca na podstawie Umowy z 27.07.2015 r.
zbudował, wdrożył, zintegrował system informatyczny. Przedmiot Umowy obejmował również zakup
niezbędnych licencji, szkolenia użytkowników, opracowanie Projektu Funkcjonalno- Technicznego,
migrację danych z systemów dziedzinowych, asystę powdrożeniową. Do chwili obecnej nieprzerwalnie
system jest rozwijany i świadczona jest asysta techniczna na podstawie kolejnych umów.
Łączna wartość wykonanych usług wynosi ponad 5.000 000,00 zł brutto.
4. Usługa dla Kontrahenta D, w ramach której Wykonawca na podstawie Umowy z 30.07.2015 r.
udostępnił usługę w modelu SaaS, a także wdrożył system oparty na tej usłudze. Umowa obejmowała
również migrację danych, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz szkoleń personelu, a także
świadczenie usług wsparcia technicznego. Do chwili obecnej nieprzerwalnie system jest rozwijany i
świadczona jest asysta techniczna na podstawie kolejnych umów.
Łączna wartość wykonanych usług wynosi ponad 3.000 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana,
zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tj. po ocenie ofert, na podstawie oświadczeń i dokumentów
złożonych przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zamawiający w Rozdz. VIII SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu, a w Rozdz. X SIWZ wskazał
oświadczenia i dokumenty na podstawie, których będzie oceniał spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - dokumenty lub oświadczenia muszą spełniać
wymagania określone w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz wymagania określone
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320).

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców.
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