Warszawa, 18-09-2020 r.

LPR.ZZP.26.45-4.2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa 4 szt. urządzeń typu FireWall
do centrów przetwarzania danych Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
w związku z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD
PRM – Zadanie 2”. Nr postępowania: ZP/5/VIII/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając
na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od
Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi
i wprowadza zmiany w treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
Umowa § 1 ust.11 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający
dopuszcza aby dokumentacja producenta Urządzeń była dostarczona
wyłącznie w języku angielskim jeśli producent nie posiada wersji
polskiej?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza aby dokumentacja producenta Urządzeń była
dostarczona wyłącznie w języku angielskim jeśli producent nie posiada
wersji polskiej.

Pytanie nr 2:
Umowa § 2 ust. 4 Prosimy o podanie informacji jaki jest czas trwania
procedury przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia w terminie wskazanym w ofercie (nie dłuższym
niż 5 tygodni od dnia zawarcia umowy).
Pytanie nr 3:
Umowa § 4 i 5 W związku tym iż w ramach przedmiotu umowy dostarczane jest oprogramowanie
systemowe prosimy o podanie informacji czy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym
oprogramowaniu, które mogą zostać usunięte wyłącznie przez producenta (ograniczenia te wynikające
z warunków licencyjnych) w takim przypadku postanowienia dotyczące czasu naprawy oraz kar
umownych z tego tytułu nie będą miały zastosowania? Wykonawca nie ma prawa dokonać naprawy
(np.
zmian
w
kodzie
źródłowym)
a
jedynie
przekazać
takie
zgłoszenie
do producenta, który to dokonuje naprawy poprzez aktualizacje (patche itd.) a ich termin wykonania
nie jest gwarantowany przez żadnego producenta.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wymagał zgodnie z treścią OPZ i umową dostarczenia urządzeń na warunkach
gwarancyjnych i serwisowych producenta i tylko w tym zakresie obowiązują kary umowne.
Pytanie nr 4:
Umowa § 9 ust. 1 pkt 1 – 2 Ze względu na bardzo wysokie poziomy kar umownych w punktach 1 i 2,
Wykonawca wnosi o ich obniżenie.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę
wysokości kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt 1) z „3%” na „2%”. Pozostała wysokość kar nie
ulega zmianie.
Pytanie nr 5:
Umowa § 9 Prosimy o wprowadzenie postanowień o następującej treści „Łączna i całkowita
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego
roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych)
ograniczona jest do wartości netto umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone
korzyści”. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście
coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej
części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku
Światowego, są rekomendowane przez UZP). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności
do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na
zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty
odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym”
Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ. Zamawiający dodaje
ust. 6 do § 9 umowy o następującej treści:
„6. Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy
prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji Umowy lub mająca z nią związek
(w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto Umowy. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści.”
Pytanie nr 6:
Umowa § 9 ust. 1 pkt. 2 Prosimy o literalne wymienienie wymagań z § 5 za które Zamawiający będzie
miał prawo do naliczenia kar umownych?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wskazuje, iż § 9 ust. 1 pkt 2 umowy odnosi się do następujących wymagań: § 5 ust. 2, ust.
5, ust. 7 i ust. 8.
Pytanie nr 7:
Umowa § 13 ust. 4 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zleca Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych czy jednak postanowienia wskazane w ust. 4 dotyczą jedynie klauzuli
informacyjnej?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie zleca Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, a zapisy dotyczą jedynie klauzuli
informacyjnej.
Pytanie nr 8:
W ramach opisu przedmiotu zamówienia we wstępie Zamawiający w akapicie ”Usługa wsparcia
technicznego” na stronie 4 wymaga dostarczenia w ramach wsparcia aktualizacji baz kategorii URL,
natomiast ani w tabeli jak również w wymaganiach równoważnych licencji tej nie ma wymogu
dostarczenia potrzebna licencja URL z racji nie spójności w pkt 11 litera d). Czy zamawiający wymaga
jednak dostarczenia dodatkowej licencji URL Filtering?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowej licencji URL Filtering.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający w związku z wymogami równoważności opisanymi w pkt 4 ppkt 1. dalej 3) dopuści
w miejsce pojedynczego modułu 10GE SFP+ SR z każdego z urządzeń zastąpienie ich dwoma parami
kabli TWINAX, zakładamy że moduły te mają być wykorzystane do połączenia HA pomiędzy
urządzeniami co znakomicie zrealizują kable TWINAX?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie TWINAX jako rozwiązania równoważnego.

3

Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający wymaga dostarczenia urządzeń nowych, nieużywanych
pochodzących z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta dedykowanego na teren Unii
Europejskiej.
Odpowiedź na pytanie:
Zmawiający wymaga dostarczenia urządzeń nowych, nieużywanych pochodzących z autoryzowanego
kanału dystrybucji producenta dedykowanego na teren Unii Europejskiej.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ
dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Artur Lisowski - WP.I
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