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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.15.2020.18 

 

 
Wykonawcy 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa, 
dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” – sprawa 
BA.WZP.26.15.2020 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na 
pytanie zadane przez wykonawcę pytanie do SIWZ: 
 
Pytanie 99 
Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Czy gwarancja na system ma dotyczyć wyłącznie 
elementów rozbudowy czy całego systemu? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że gwarancja ma  dotyczyć całego Rozbudowanego Systemu czyli 
Systemu: Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji wraz z Rozbudową. 
 

Pytanie 100 
Zamawiający  w Załączniku nr 8 do SWIZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdz. 10 – Wymagania w 
zakresie technologii w pkt. 3 postawił następujące wymaganie: 
„Wymaga się, aby dostęp do funkcjonalności Rozbudowanego Systemu dostępnych dla 
Użytkowników zewnętrznych zrealizowany był jako dostęp do e-usługi udostępnianej przez Portal 
Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Modyfikacje w zakresie zmian 
niezbędnych w Portalu Usług Elektronicznych należą do Wykonawcy.” 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy każda zmiana w PUE związana z realizacją 
projektu PIT, zrealizowana przez Wykonawcę, oznacza utratę dotychczasowej gwarancji 
świadczonej przez podmiot realizujący usługi serwisu i wsparcia PUE? Czy Wykonawca niniejszego 
zamówienia poprzez realizację zadań dotyczących modyfikacji PUE będzie musiał w części bądź 
całości przejąć serwis/gwarancję systemu PUE?  
Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy system PUE jest / będzie dalej rozwijany 
oraz w jaki sposób zostanie rozwiązany konflikt w przypadku, w którym Wykonawca PIT dokona 
zmian w PUE na potrzeby PIT oraz przejmie usługi gwarancyjne PUE, a podmiot dotychczas 
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świadczący usługi rozwoju, wsparcia i serwisu PUE będzie chciał realizować swoje zadania 
rozwojowe i utrzymaniowe? Jak w przypadku takiej kolizji zostanie rozwiązana kwestia gwarancji 
na system PUE i rozwoju? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez realizację zadań 
dotyczących modyfikacji PUE nie będzie zobowiązany do przejęcia serwisu/gwarancji systemu 
PUE. Zamawiający potwierdza, że System PUE może być w przyszłości rozwijany. Pytanie 
dotyczące rozwiązania potencjalnego konfliktu, w przypadku w którym Wykonawca PIT dokona 
zmian w PUE na potrzeby PIT oraz przejmie usługi gwarancyjne PUE, a podmiot dotychczas 
świadczący usługi rozwoju, wsparcia i serwisu PUE będzie chciał realizować swoje zadania 
rozwojowe i utrzymaniowe jest bezprzedmiotowe. Wykonawca PIT nie jest zobowiązany do 
przejęcia serwisu/gwarancji PUE. Realizacja prac związanych z modyfikacją PUE oraz innych 
systemów przez Wykonawcę odbywać się będzie pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.  
 
Pytanie 101 
Czy zamawiający dopuszcza instalację na serwerach innej dystrybucji systemu operacyjnego Linux 
niż system Debian? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza instalacji na serwerach innej dystrybucji systemu operacyjnego Linux 
niż system Debian. 
 
Zamawiający w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 24 udzielone pismem 
BA.WZP.26.15.2020.17 z dnia 8 maja 2020 r. wyjaśnia, że w celu spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu, określonego w punkcie VI.3.2)2) SIWZ należy wykazać, że Zastępca kierownika 
projektu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik lub 
zastępca kierownika projektu w co najmniej 2 projektach informatycznych, w tym w jednym 
projekcie zakończonym do dnia składania ofert, którego przedmiotem była budowa lub 
rozbudowa systemów informatycznych, o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść punktu XXXII.1.B. 
SIWZ -  Załącznik B do formularza oferty – Informacja o oprogramowaniu o otwartej licencji 
(Open Source), które zostanie wykorzystane do rozbudowy Systemu, poprzez skreślenie 
słowa „grupy” w zdaniu o treści: 
„Należy wskazać  oprogramowanie Open Source służące do realizacji grupy funkcjonalności 
opisanych w danym rozdziale.” 
 
Po dokonanej zmianie zdanie to ma następujące brzmienie: 
 „Należy wskazać  oprogramowanie Open Source służące do realizacji funkcjonalności 
opisanych w danym rozdziale.” 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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