
 

 
Sejny, 27.10.2022 r.  

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 

Znak postępowania: 16/ZP/2022 

Dotyczy: Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług 

zapewniających prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa, z podziałem na 4 

zadania dla SP ZOZ w Sejnach 

 

Odpowiedzi na zapytania  

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach na podst. art. 285 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poniżej udziela 

odpowiedzi oraz wyjaśnień na zapytania Wykonawców. 

 

Pytanie 1. Dot. zasad odpowiedzialności określonych w umowie i umowie o zachowaniu poufności. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odpowiada za niewykonanie / nienależyte wykonanie umowy 

na zasadach ogólnych, określonych w art. 471 k.c.  

Odpowiedź. Tak 

 

Pytanie 2. Dot. § 7 umowy. Wykonawca wnosi o wyłączenie rękojmi.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3. Dot. § 8 ust. 1 umowy. Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary 2% do 0,2% za zwłokę. 

Kara rażąco wysoka.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody  z uwagi na fakt,  iż zamawiający utraci prawo do 

dofinasowania z NFZ  w przypadku uchybienia terminu przez wykonawcę. 

Zamawiający nie odbierze  zamówienia wykonanego  po terminie, z uwagi na to, 

że nie będzie posiadał środków finansowych na zapłacenie wynagrodzenia. 

 

Pytanie 4. Dot. § 8 ust. 4 umowy. Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do 10%. 

Limit rażąco wysoki.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody, zamówienie musi być wykonane w terminie, po 

terminie zamawiający nie odbierze zamówienia. 

 

Pytanie 5. Dot. § 8 ust. 5 umowy i zasad odpowiedzialności określonych w umowie i umowie o 

zachowaniu poufności. Wykonawca wnosi o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do 100% 

wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania umowy.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



Pytanie 6. Dot. umowy. W związku z wejściem w życie przepisu art. 4c Ustawy o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w ramach umowy – na prośbę 

wykonawcy w komparycji zostanie umieszczone oświadczenie wykonawcy, iż posiada status dużego 

przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu 

załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)?  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7. Dot. umowy. Wykonawca wnosi o dodanie następującego zapisu w umowie:  

Zamawiający, działając w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, określa 

następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 

zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty tj. zmiany terminu realizacji umowy:  

-   spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,  

-  spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,  

- spowodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy: w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych lub innymi 

problemami z transportem oraz importem sprzętu, kryzysami na rynkach światowych / krajowych / 

lokalnych, działaniami wojennymi (w szczególności agresją Rosji na Ukrainę), powszechnie 

występującymi i pogłębiającymi się opóźnieniami w produkcji sprzętu i automatycznym 

przesuwaniem terminu zakończenia produkcji oraz dystrybucji sprzętu przez producentów lub 

dystrybutorów, niemożnością dotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 

producenta lub dystrybutora sprzętu niebędącego Wykonawcą – w szczególności w przypadku braku 

podzespołów / komponentów sprzętu etc.  

Termin realizacji umowy może ulec zmianie także w przypadku wystąpienia przeszkód związanych 

z pandemią COVID-19 bądź w innych uzasadnionych przypadkach, po wiarygodnym umotywowaniu 

przez Wykonawcę, iż nie z jego winy oprogramowanie lub sprzęt nie może być dostarczony i 

zamontowany w powyższym terminie, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie 

Zamawiającego oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

  Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa zawarta jest na bardzo krótki okres czasu  a 

termin jej wykonania warunkuje uzyskanie dofinasowania. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości wykonania umowy po terminie. 

 

Pytanie 8. W opisie dotyczącym oprogramowania antywirusowego widnieje informacja o chęci 

zakupu oprogramowania z licencjami na 3 lata, jednak na stronie 26 widnieje informacja o 60 

miesiącach. Zwracamy się z prośba o potwierdzenie długości licencji.  

Odpowiedź. Długość licencji 36 miesięcy. 

 

Pytanie 9. Czy zamawiający dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania zapewniającego 

ochronę systemów serwerowych takich jak: Microsoft Windows Server 2012 i nowszych oraz Linux 

w tym co najmniej: RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 i 8, CentOS 7, Ubuntu Server 18.04 LTS i 

20.04 LTS, Debian 10, Debian 11, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, SUSE Linux Enterprise 

Server (SLES) 15, Oracle Linux oraz Amazon Linux, bez wsparcia dla systemów: Ubuntu Server 

16.04,  Debian 9, CentOS 8? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza bez wsparcia systemów: Ubuntu Server 16.04,  Debian 9, 

CentOS 8. 

 



Pytanie 10. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji w ramach migracji obecnie 

posiadanego pakietu rozwiązania antywirusowego do pakietu zawierającego EDR bez usług 

wskazanych w OPZ : „zainstaluje na wskazanym serwerze oprogramowanie konsoli zarządzającej. 

Wdroży polityki bezpieczeństwa dla wskazanych grup użytkowników oraz skonfiguruje pozostałe 

usługi.” 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

 


