
Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ

Prezydent  Miasta Lublin  informuje,  że  w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  rozszerzenie
zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług
w  Gminie  Lublin”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  wpłynęły
zapytania dotyczące następującej kwestii:

1. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  brak  ograniczenia  terytorialnego,  jakie  sugeruje
Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 5 Warunki udzielenia
licencja dotyczy braku ograniczenia terytorialnego do terytorium Rzeczypospolitej
Polski,  gdzie  system  będzie  wykorzystywany.  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że
wszelkie udzielane licencje muszą dotyczyć całej  Gminy Lublin – wszystkich ich
jednostek  organizacyjnych  i  dopuszcza   się  ograniczenie  terytorialne  do  granic
Rzeczpospolitej  Polskiej,  mając  na  uwadze,  że  specyfika  systemów  klasy  GIS,
przeznaczonych  do  gromadzenia  i  wykorzystywania  m.in.  danych  geodezyjnych
sprowadza  się  do  wykorzystywania  takich  systemów  na  terytorium  siedziby
Zamawiającego?  Sposób  takiego  wykorzystywania  został  potwierdzony  w  tym
samym załączniku 5 do SIWZ,  przez samego Zamawiającego w § 3,  pkt  25,  a  w
żadnym innym zapisie nie stwierdza z kolei chęci wykorzystywania systemu poza
granicami Kraju. Mając na uwadze to, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem
oraz  poglądami  doktryny,  przedstawienie  wymagań  ograniczających  konkurencję
jest dopuszczalne, o ile jest podyktowane obiektywnymi potrzebami. Przedmiotem
zamówienia w niniejszym postępowaniu ma być wdrożenie systemu, który będzie
zlokalizowany na terytorium Polski, a zmawiający wprost narzuca, że instalacja ma
nastąpić w środowisku informatycznym Zamawiającego i wskazuje lokalizację, którą
jest Gmina Lublin, a celem systemu jest obsługa konkretnej jednostki samorządu
terytorialnego.  Tym  samym  wymaganie  udzielenia  licencji  bez  ograniczeń
terytorialnych wydaje się całkowicie nieuzasadnioną potrzebą Zamawiającego.  
 
Odpowiedź:

 
Zamawiający  informuje,  że  System  będzie  zawierał  aplikacje  internetowe,

skierowane do użytkowników zewnętrznych. Licencja musi obejmować upoważnienie do
korzystania  z  utworu  w  Internecie  i  koniecznym  staje  się  uzyskanie  prawa  do
nieograniczonej terytorialnie eksploatacji utworu.

Mają na uwadze powyższe Zamawiający nie dokona zmiany treści załącznika nr 5 do
SIWZ – Wzór umowy w zakresie § 5 ust. 1.
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2.  W słowniku pojęć Zamawiający zawarł następującą definicję:

„Czas  naprawy –  czas,  jaki  upłynie  pomiędzy  zgłoszeniem  Wady,  a  momentem
usunięcia  Wady  przez  Wykonawcę.  Do  Czasu  Naprawy  nie  wlicza  się  czasu
oczekiwania  na  odpowiedź  Zamawiającego.  Czas  naprawy  liczony  w  godzinach
dotyczy Dni Kalendarzowych, natomiast Czas naprawy liczony w dniach dotyczy
Dni Roboczych.”

Wykonawca wskazuje, że prowadzi to do sytuacji, w której, w przypadku zgłoszenia
Awarii  po godzinach pracy stron,  Wykonawca jest  zobowiązany do jej  usunięcia
także po godzinach pracy, przeciwnie do zasady przyjętej dla błędów wszystkich
kategorii  –  pod  rygorem zapłaty  kar  umownych.  Wykonawca  wnosi,  by  zamiast
pojęcia „Dni kalendarzowych” wprowadzić „godzin pomiędzy 7:30 a 15:30 w trakcie
Dni Roboczych”. Obecny zapis, poprzez odmienne traktowanie Awarii oraz Błędu,
jeżeli  chodzi  o  uwzględnienie  czasu  pracy  stron  powoduje,  że  wyłącznie  dla
statystycznie  niezwykle  rzadkich  zdarzeń,  jakimi  jest  wystąpienie  Awarii
odpowiadającej  przyjętej  w  umowie  definicji,  Wykonawca  będzie  zmuszony
zapewnić  faktyczną  obsługę  serwisową  czynną  (usuwanie  Awarii)  w  reżimie  24
godziny/7  dni  w  tygodniu,  lub  uwzględnić  w  koszcie  oferty  potencjalne  kary
umowne. W segmencie oprogramowania, do którego należy przedmiot wdrożenia
nie stosuje się takiego reżimu serwisowego z następujących przyczyn:
-  nie  wynika  z  istotnych  dla  realizowanych  procesów  potrzeb  użytkowników
(znikoma korzyść dla Zamawiającego)
- generuje po stronie Wykonawcy nieracjonalnie wysoki koszt utrzymania serwisu,
ostatecznie obciążający Zamawiającego
-  niska dostępność odpowiednio  wykwalifikowanego personelu może z  wysokim
prawdopodobieństwem  uniemożliwić  utrzymanie  takiego  serwisu,  niezależnie  od
gotowości poniesienia nieracjonalnych kosztów.
 
Odpowiedź:

 
W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 5
do SIWZ  – Wzór umowy, poprzez zmianę  definicji „Czas naprawy” zgodnie z n/w treścią:

„ Czas naprawy – czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Wady, a momentem usunięcia
Wady  przez  Wykonawcę.  Do  Czasu  Naprawy  nie  wlicza  się  czasu  oczekiwania  na
odpowiedź  Zamawiającego.  Czas  naprawy  liczony  w  godzinach  i  dniach  dotyczy  Dni
Roboczych.” 

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ – Wzory umów.
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3.  W  §2  ust.  5  Zamawiający  wskazał  następująco  opisany  produkt:  „W  celu
zapewnienia  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  Wykonawca  zaprojektuje  i
wdroży  środki  techniczne  zgodnie  z  wymaganiami  art.  25  i  32  RODO”.  Treść
wymagania  została  w  przedmiotowy  sposób  ustalona  w  toku  wyjaśnień
dokonywanych  przez  Zamawiającego  w  poprzednim  postępowaniu  o  udzielnie
zamówienia publicznego, którego zakres jest tożsamy z bieżącym. Ponieważ dalej
(§3  ust.  5  pkt  4)  Zamawiający  stosuje  opis  tego  samego  produktu  w brzmieniu
sprzed  udzielenia  wyjaśnień:  „projekt  zabezpieczeń  Systemu  uwzględniający
niezbędne  środki  techniczne  i  organizacyjne  zgodnie  z  art.  25  i  32  RODO”,
Wykonawca wnosi o usunięcie sprzeczności poprzez nadanie zapisowi §3 ust. 5 pkt
4 treści analogicznej do §2 ust. 5.
 
Odpowiedź:

 
W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 5
do SIWZ  – Wzór umowy poprzez zmianę § 3 ust. 5 pkt 4 zgodnie z n/w treścią:

„ § 3 ust. 5 
4) projekt zabezpieczeń Systemu uwzględniający niezbędne środki techniczne zgodnie z
art. 25 i 32 RODO.”

4. Na str 43 Zamawiający zawarł następujące wymaganie:

„2.2.  Maszyny  aplikacyjne  będą  pracowały  pod  kontrolą  systemu  operacyjnego
Linux, równoważenie obciążenia pomiędzy dwoma maszynami aplikacyjnymi będzie
realizowane  poprzez  zewnętrzny  Load  Balancer  stanowiący  także  przedmiot
niniejszego zamówienia.”

Wykonawca  wnosi  o  usunięcie  słów  „stanowiący  także  przedmiot  niniejszego
zamówienia”,  ponieważ,  w  ocenie  Wykonawcy,  nastąpiła  tu  omyłka  pisarska
wynikająca z  dosłownego przeniesienia  sformułowań innego,  zrealizowanego już
postępowania jako wymagań bieżącego. Jest to tym bardziej oczywiste, że zgodnie
z SIWZ przedmiotem postępowania jest dostawa i wdrożenie oprogramowania, nie
zaś dostawa sprzętu.
 
Odpowiedź:

 
W odpowiedzi  na zapytanie Zamawiający zgodnie z art.  38 ust.  4 ustawy z dnia

29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U  z  2019  r.  poz.  1843)  dokonuje
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1
do  SIWZ –  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  poprzez  zmianę w rozdziale  III
Dodatek nr 1 (Specyfikacja szyny usług ESB) punktu 2.2. zgodnie n/w treścią:
„  2.2  Maszyny aplikacyjne  będą pracowały  pod kontrolą  systemu operacyjnego Linux,
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równoważenie obciążenia pomiędzy dwoma maszynami aplikacyjnymi będzie realizowane
poprzez zewnętrzny Load Balancer.”

W  załączeniu  aktualnie  obowiązujący  zał.  nr  1  do  SIWZ  –  Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez
zmian.
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