
 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski, dn. 24.07.2014r. 

SPZ.271.40.2014 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 

DOTYCZY: Stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów w wybranych jednostkach realizujących zadnia Miasta wraz z rozbudową 

niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie nowych usług dostępnych online za 

pośrednictwem platformy e-PUAP 

w ramach projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim” 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na: 
 

Pytanie 1 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 1.1.19. Czy w przedmiotowym wymaganiu 
nie doszło do powtórzenia zakresu wymagania w jednym z punktów. Wykonawca prosi  
o uspójnienie. 

Odpowiedź: 

Istotnie, we wskazanym punkcie doszło do omyłkowego zdublowania zapisów 
„wykorzystanie wspólnego interfejsu użytkownika”. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ. Czy Wykonawca dobrze rozumie zapisy SIWZ  
i zakłada, że dostarczenie urządzenia klasy HSM nie jest przedmiotem tego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że urządzenie HSM nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 1.2.11. Czy w przedmiotowym 
wymaganiu nie doszło do trzykrotnego powtórzenia zakresu wymagania w jednym  
z punktów? Wykonawca prosi o uspójnienie. 

Odpowiedź: 

Istotnie, we wskazanym punkcie doszło do omyłkowego zdublowania zapisów „adres IP,  
z którego wykonane było uwierzytelnianie”. 

Pytanie 4 



Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 1.2.11. Czy Zamawiającemu chodzi  
o dostęp do zasobów, czy konkretnego zasobu? 

Odpowiedź: 

Ze względu na wymaganą rozliczalność pojęcie dostępu do zasobów oznacza jednocześnie 
dostęp do konkretnego zasobu. 

Pytanie 5 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 1.2.18. Czy Wykonawca dobrze 
interpretuje wymaganie, że za wykonywanie kopii kluczowych danych: baz dokumentów, 
konfiguracji aplikacji i systemów operacyjnych odpowiedzialne będą dedykowane go tego 
celu aplikacje , np. skrypty backupujące, a nie Moduł ESOD? Czy Zamawiający oczekuje 
dostarczenia dedykowanego modułu backupu systemów operacyjnych? Jeśli nie to 
Wykonawca sugeruje wykreślenie wymagania związanego z koniecznością backupu 
systemów operacyjnych, jego zdaniem backup samej aplikacji i baz danych jest 
wystarczającym zabezpieczeniem przez niekontrolowana utratą danych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 1.2.18 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Moduł ma umożliwiać wykonanie kopii bezpieczeństwa kluczowych danych: baz, 
dokumentów, konfiguracji aplikacji oraz systemów operacyjnych”. 

Brzmienie zmienione: 

„Moduł ma umożliwiać wykonanie kopii bezpieczeństwa kluczowych danych: baz, 
dokumentów, konfiguracji aplikacji”. 

Pytanie 6 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 1.3.2. Czy w przypadku tego wymagania 
Zamawiającemu nie chodzi o obudowę? 

Odpowiedź: 

Faktycznie w przypadku tego wymagania doszło do mylącej usterki edycyjnej. Pomimo, że 
wskazane słowo nie ma kluczowego znaczenia Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Moduł musi zapewniać odpowiednią wydajność tj. szybką reakcję na działania 
użytkowników – średni czas odświeżania odbudowy ekranu po czynności wykonanej przez 
użytkownika nie może być dłuższy niż 2 sekundy” 

Brzmienie zmienione: 

„Moduł musi zapewniać odpowiednią wydajność tj. szybką reakcję na działania 
użytkowników – średni czas odświeżania ekranu po czynności wykonanej przez użytkownika 
nie może być dłuższy niż 2 sekundy” 

Pytanie 7 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. W zakresie wydajności i pojemności ESOD oraz portalu 
GIS występują różne wymagania SLA. Wykonawca prosi o uspójnienie zapisów i dla portalu 
GIS wnosi o dopuszczenie zakresu SLA takiego jak dla modułu ESOD. Dodatkowo zwraca 
uwagę na nieprawidłową konstrukcję interpunkcyjną wymagania 1.3.4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku 1.1 do SIWZ: 



Punkt 1.3.4: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Moduł musi pracować w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,  
z przewidywanym 3 godzinnym oknem serwisowym raz na tydzień. na przeprowadzenie 
niezbędnych zabiegów administracyjnych” 

Brzmienie zmienione: 

„Moduł musi pracować w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,  
z przewidywanym 3 godzinnym oknem serwisowym raz na tydzień na przeprowadzenie 
niezbędnych zabiegów administracyjnych”. 

Punkt 7.1.22: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Elementy modułu dostępne dla zewnętrznych użytkowników (Internautów i Interesantów) 
powinny umożliwiać nieprzerwaną pracę 24/7/365.” 

Brzmienie zmienione: 

„Moduł musi pracować w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,  
z przewidywanym 3 godzinnym oknem serwisowym raz na tydzień na przeprowadzenie 
niezbędnych zabiegów administracyjnych”. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 1.4.3.3, 1.4.3.4., 1.4.4.20., 1.4.4.25, 
1.4.4.49. Wykonawca zwraca uwagę na nieprawidłową konstrukcję gramatyczną oraz brak 
właściwego wylistowania wymagań i prosi o poprawę zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przeanalizował ponownie wskazane zapisy. W przypadku wymagania 1.4.4.20 
sugestia co do wadliwej formy nie potwierdziła się. 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku 1.1 do SIWZ: 

Punkt 1.4.3.3: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów. Szablony 
dokumentów powinny być definiowane co najmniej w formatach definiowane są w formacie 
RTF, DOC, XML.” 

 

Brzmienie zmienione: 

„Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów. Szablony 
dokumentów powinny być definiowane co najmniej w formatach RTF, DOC, XML.”. 

Punkt 1.4.3.4: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Moduł musi umożliwiać rejestrowanie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem 
potwierdzenia dostarczenie pisma adresatowi (tzw. zwrotka).” 

Brzmienie zmienione: 



„Moduł musi umożliwiać rejestrowanie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem 
potwierdzenia dostarczenia pisma adresatowi (tzw. zwrotka).”. 

Punkt 1.4.4.25: 

Brzmienie dotychczasowe: „Moduł musi umożliwić uzyskanie informacji na temat(…)” 

Brzmienie zmienione:„Moduł musi mieć (…).”. 

Punkt 1.4.4.49: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Moduł musi umożliwić użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywania powiadomień e-mail, 
co najmniej w następujących opcjach:  

- powiadamianie każdorazowe;  

- wyłączenie powiadomienia.” 

Brzmienie zmienione: 

„Moduł musi umożliwić użytkownikowi skonfigurowanie otrzymywania powiadomień e-mail, 
co najmniej w następujących opcjach:  

- powiadamianie każdorazowe;  

- wyłączenie powiadomienia.” 

 

Pytanie 9 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1.1. do SIWZ punkt 7.2.4.10.  Czy Wykonawca dobrze 
rozumie, że proces edycji danych przestrzennych oraz danych atrybutowych ma być możliwy 
do wykonania tylko przez uprawnionych użytkowników. Jeśli tak to prosimy o nadanie 
właściwej konstrukcji wymaganiu. 

Odpowiedź: 

Proces edycji danych przestrzennych oraz danych atrybutowych musi być możliwy tylko 
przez uprawnionych użytkowników, posiadających odpowiednie uprawnienia do strony 
internetowej, na której będzie osadzony komponent. 

 

Pytanie 10 
 
Pkt XV.4 – W ocenie Wykonawcy zapis SIWZ wprowadzający dodatkowy warunek zawarcia 
umowy z Wykonawcą jest niezgodny z Pzp. Zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp zawarcie umowy 
przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej jest jego obowiązkiem,  
a nie uprawnieniem. Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć umowę z wybranym 
wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Postępowaniu, chyba, 
że zajdą przesłanki unieważnienia Postępowania wskazane w Pzp wprost. 
 
Wprowadzony przez Zamawiającego do SIWZ warunek polega na przedstawieniu 
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Zapis nakłada na 
Wykonawcę obowiązek prowadzenia zatem prac związanych z umową jednak bez zawartej 
umowy, bez ustalonych tam procedur i bez możliwości ochrony nie tylko Wykonawcy ale 
również Zamawiającego, a w szczególności jak rozumiem z dostępem do informacji 
Zamawiającego. Podjęcie takich prac tworzy już po stronie Wykonawcy koszty, chociażby 
powołania zespołu i dokonania pewnych analiz niezbędnych do przygotowania 
harmonogramu. Koszty te nie zostaną nigdy zwrócone Wykonawcy w przypadku nie 



zawarcia umowy. Zapis jest również na tyle nieprecyzyjny, że nie znane są procedury 
przedstawiania przez Zamawiającego wzoru harmonogramu ani też terminów 
zaakceptowania przedstawionego harmonogramu, ale co najważniejsze nie precyzuje 
kryteriów przyjęcia lub nie przyjęcia przez Zamawiającego harmonogramu, co czyni zapis 
możliwością podejmowania przez Zamawiającego niekontrolowanych umownie czy na 
gruncie Pzp decyzji o nie zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Po stronie Wykonawcy 
istnieje również obawa, że bez względu na przyczynę braku akceptacji harmonogramu przez 
Zamawiającego, powstała sytuacja może zostać potraktowana jako powstała z przyczyn 
lezących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie utratą przez Wykonawcę wadium. 
Dodatkowo zaistnienie takiej sytuacji, nieregulowanej prawnie rodzi wątpliwość, czy 
Zamawiający w przypadku nie zawarcia umowy wobec niezaistnienia określonego w SIWZ 
warunku będzie uprawniony do zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą czy też do 
unieważnienia Postępowania. Dodatkowo, zapis ten nie jest zgody z zapisem § 3 ust. 4 
wzoru umowy, zgodnie z którym wzór harmonogramu będzie udostępniony Wykonawcy  
w dniu podpisania umowy, który jest jednocześnie pierwszym dniem terminu realizacji 
umowy. Również terminy na dostarczenie Harmonogramu przez Wykonawcę liczone są  
w terminach liczonych od dnia podpisania umowy, a nie przed jej zawarciem. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy wykreślenie tego zapisu z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ustalenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego w sposób opisany we wzorze umowy jest rozwiązaniem korzystnym dla 
Wykonawcy, gdyż umożliwia mu on wystawianie faktur częściowych za zrealizowane 
dostawy oraz wykonane usługi i nie wymaga w ten sposób kredytowania realizacji całości 
zamówienia. 
Harmonogram ten posłuży Zamawiającemu do przeorganizowania transz dofinansowania. 
Nie można zgodzić się z sugestią, że harmonogram ten będzie wymagał jakiegoś specjalnie 
dużego wysiłku ze strony Wykonawcy ponad to, co i tak zawarł w ofercie, gdyż w gruncie 
rzeczy czynność ta będzie polegać na zapisaniu co, kiedy i za ile Wykonawca dostarczy. 
Zatem stworzenie harmonogramu będzie czynnością redakcyjną. Należy zaznaczyć, że 
końcowa redakcja umowy będzie wymagała tak czy inaczej udziału Wykonawcy (np. poprzez 
wskazanie podwykonawców). 
Zarzut braku jasnej procedury nie jest również do przyjęcia – wyznaczono termin 7 dni na 
uzgodnienia oraz termin w jakim Zamawiający ma prawo wniesienia uwag. W kontekście 
technicznego charakteru tych uzgodnień jest to termin wystarczający. 
Co do kryteriów przyjęcia harmonogramu, sprawa jest zupełnie jasna: harmonogram musi 
być zgodny ze złożoną ofertą, warunkami SIWZ oraz uwarunkowaniami programu z jakiego 
Zamawiający otrzymał dofinansowanie. Co więcej w sposób oczywisty ewentualna odmowa 
przyjęcia harmonogramu musi być uzasadniona obiektywnymi przesłankami, co jest zupełnie 
oczywiste w praktyce administracji publicznej. Nie ma więc obawy o subiektywizm, który  
z resztą i tak nie byłby ważną przesłanką w kontekście brzmienia art. 5 KC. 
Czynność stworzenia harmonogramu jest czynnością projektową w związku z tym,  
w zależności od kwalifikacji postępowania Wykonawcy umowa będzie mogła być rozwiązana 
w trybie opisanym w par. 11 ust. 3 pkt c lub par. 11 ust. 2. Tak czy inaczej umowa będzie 
zawarta, więc o wyborze kolejnej oferty nie może być mowy. 
 
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanych zapisów. 
 
Pytanie 11 
 
Projekt umowy - Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 umowy Zamawiający wskazuje, że 
przedmiot zamówienia (dostawa systemu) ma być zrealizowany w pomieszczeniach 
Zamawiającego wskazując jednocześnie lokalizacje szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, 
zespołów szkół i ośrodków nie będących Zamawiającym w tym Postępowaniu. Z SIWZ nie 
wynika również informacja, by Zamawiający (Miasto Piotrków Trybunalski) działało w imieniu 
tych podmiotów jako ich pełnomocnik. W ocenie Wykonawcy podmioty te, choć podległe pod 
Zamawiającego, nie są wprost lokalizacją czy pomieszczeniem Zamawiającego. 



 
Zapisy precyzujące, że za pomieszczenia Zamawiającego są uznane wskazane wyżej 
jednostki został wprowadzony po to, żeby uniknąć takich interpretacji Wewnętrzna 
organizacja projektu i porozumienia z wskazanymi jednostkami zapewniają realizację 
przedsięwzięcia. 
 
Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do tych pomieszczeń na równi z dostępem 
do pomieszczeń Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski oraz wymaganą współpracę z osobami 
reprezentującymi te podmioty podległe? 
 
Tak. Zamawiający zapewnia współpracę ze wskazanymi podmiotami na takich samych 
zasadach, jak w przypadku Urzędu. 
 
Dodatkowo, nawiązując do powyższego pytania, biorąc pod uwagę zapis § 5 ust. 2,4 i 9 
umowy, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być licencjonowane korzystanie z systemu 
będącego przedmiotem Postępowania przez podmioty podległe mające dostęp do systemu? 
 
Zamawiający wymaga, żeby dostarczone licencje umożliwiały wykonanie zlecenia na 
warunkach opisanych w SIWZ. Wobec bardzo różnego sposobu licencjonowania przez 
producentów oprogramowania, Zamawiający nie precyzuje czy powinny być to odrębne 
licencje, czy też licencje udzielone bezpośrednio Zamawiającemu o ile tylko będzie możliwe 
spełnienie warunków SIWZ. 
 
Pytanie 12 
 
§ 7 ust. 7 projektu umowy – w jakim terminie Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy 
wynagrodzenie z tytułu wykonania prac w przypadku, gdy oświadczenie podwykonawcy 
zostanie dostarczone później niż w terminie dostarczenia faktury? 
Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie wynikającym z dostarczenia kompletnych i 
poprawnych dokumentów płatniczych, w szczególności wspomnianych oświadczeń. 
 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia zastępczego przez 
Wykonawcę w przypadku, gdy podwykonawca będzie uchylał się od wystawienia 
oświadczenia, nawet jeśli wszystkie zobowiązania wobec niego zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane? 
Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Zamawiający wyraża natomiast zgodę 
na to, aby oświadczenia te były wystawiane a priori tj. aby jeszcze przed realizacją zadań 
podwykonawca oświadczył, że nie wnosić będzie roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego. 
W ten sposób – o ile będzie Wykonawca będzie miał taką wolę – zatrudnić może on jedynie 
podwykonawców, którzy np. wydadzą taką zgodę. 
 
Czy Zamawiający może doprecyzować, że nie będzie uznawał za podwykonawcę, a w 
konsekwencji nie będzie wymagał oświadczenia o którym mowa w § 7 ust. 7 umowy, w 
odniesieniu do jednoosobowych podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych 
wykonujących na rzecz Wykonawcy prace na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, jeśli 
zlecanie prac przez Wykonawcę wynika ze stałej ramowej umowy o współpracę rozliczanej 
niezależnie od umowy z Zamawiającym i odbioru przez niego prac od Wykonawcy? 
Zapis dotyczy wszystkich Wykonawców wskazanych w umowie, niezależenie od ich formy 
prawnej. 
 


