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OR-D-III.272.77.2022.MK

Warszawa, 29 listopada 2022 r.

Uczestnicy postępowania 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest Dostawa infrastruktury 

teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych w 

ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 

 

Działając w trybie 135 ust. 2 i 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

Pytanie 1 – Dotyczy: Projektowane postanowienia Umowy § 7 ust. 2.   

W OPZ Zamawiający w przypadku części Sprzętu lub Oprogramowania wskazuje inne 

okresy Gwarancji niż ten wskazany w § 7 ust. 2. Prosimy o wprowadzenie zmiany treści 

na następujący: 

Okres gwarancji na Przedmiot Umowy wynosi 5 lat - o ile w OPZ nie wskazano innego 

okresu gwarancji dla Sprzętu lub Oprogramowania -  i jest liczony od pierwszego dnia 

następującego po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołów potwierdzających prawidłową 

realizację prac Etapu nr 1, zgodnie z § 6 ust. 8 i 9. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) w następujący sposób: 

Punkt 1.3.2.2 OPZ wymaganie Gwarancja wiersz pierwszy otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: 

„Minimum 5 lat gwarancji” 

Pozostałe zapisy wymagania pozostają bez zmian 

Punkt 1.4.2.5 OPZ wymaganie Gwarancja otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Minimum 5 lat gwarancji.” 

Punkt 1.4.2.6 OPZ wymaganie Gwarancja otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
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„Minimum 5 lat, świadczona w miejscu dostawy i instalacji urządzenia.” 

Punkt 1.10.2.2 OPZ wymaganie Gwarancja otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5 lat, w przypadku wymiany uszkodzony dysk zostaje u Partnera.” 

Punkt 1.10.2.3 OPZ wymaganie Gwarancja otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5 lat, w przypadku wymiany uszkodzony dysk zostaje u Partnera.” 

Pytanie 2 - Dotyczy: Projektowane postanowienia Umowy § 9 ust. 5.  

Prosimy o zmianę ograniczenia z 50% do 10%. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający podtrzymuje zapisy zał. nr 3 do SWZ - 

Projektowanych postanowień umowy w zakresie postanowień § 9 ust. 5. 

Pytanie 3 - Dotyczy: Projektowane postanowienia Umowy § 5 –  nowe ustępy 

następujące po ustępie 1. 

Mając na względzie obowiązujące zasady ustalone przez producentów Sprzętu i 

Oprogramowania dotyczące udzielania i przekazywania licencji klientom końcowym (w 

tym przypadku Partnerom Projektu), prosimy o wprowadzenie następujących 

obowiązków po stronie Zamawiającego i Partnerów Projektu w celu zapewnienia 

sprawnej realizacji dostaw: 

1. Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy przekaże 
Wykonawcy dane osób (imię, nazwisko, nr tel., adres poczty elektronicznej) pełniących 
u każdego Partnera Projektu role administratorów/koordynatorów, odpowiedzialnych 
za aktywację dostarczanych licencji. 

2. Wyżej wymienione osoby w terminie uzgodnionym z Wykonawcą – jednak nie później 
niż 5 Dni Roboczych od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy - wykonają 
działania na portalach producentów Sprzętu i/lub Oprogramowania wymagane do 
skutecznego przekazania licencji, w szczególności: 

a. W przypadku braku konta klienta (ang. user/customer account) założą takie na 
wskazanych przez Wykonawcę stronach danego producenta Sprzętu i/lub 
Oprogramowania; 

b. Zaakceptują stosowne zgody wymagane do dostarczenia i aktywacji licencji; 
c. Poinformują Wykonawcę o skutecznym wykonaniu powyższych kroków. 

 

Wyjaśniamy dodatkowo, że brak terminowej interakcji administratorów/ 

koordynatorów może utrudnić lub uniemożliwić Wykonawcy realizację Przedmiotu 

Umowy nie z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy w następujący sposób: 

Zamawiający dodaje ust. 13 i 14 w § 5 Umowy o następującej treści: 
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13. Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy przekaże 

Wykonawcy dane osób (imię, nazwisko, nr tel., adres poczty elektronicznej) 

pełniących u każdego Partnera Projektu role administratorów/koordynatorów, 

odpowiedzialnych za aktywację dostarczanych licencji. 

14. Wyżej wymienione osoby w terminie uzgodnionym z Wykonawcą – jednak nie 

później niż 5 Dni Roboczych od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy - 

wykonają działania na portalach producentów Sprzętu i/lub Oprogramowania 

wymagane do skutecznego przekazania licencji, w szczególności: 

1) W przypadku braku konta klienta (ang. user/customer account) założą 

takie na wskazanych przez Wykonawcę stronach danego producenta 

Sprzętu i/lub Oprogramowania; 

2) Zaakceptują stosowne zgody wymagane do dostarczenia i aktywacji 

licencji; 

3) Poinformują Wykonawcę o skutecznym wykonaniu powyższych kroków. 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 

zostaną udostępnione na stronie Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączone do specyfikacji warunków 

zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

Z poważaniem 
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji 

Geodezji i Kartografii 

Marcin Pawlak 

podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 


