URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, 28 grudnia 2021 r.

BA.WZP.26.55.2021.10

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. „Usługa dostępu do bazy danych
zawierającej badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i
informatyki”. Sprawa nr BA.WZP.26.55.2021.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej
udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:
Pytanie nr 1:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; Definicje
Prosimy o uzupełnienie definicji o:
Użytkownik – pracownik Zamawiającego, któremu Wykonawca udostępnia dostęp do
bazy danych zgodnie z poziomem dostępu określonym szczegółowo w Opisie
Przedmiotu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
Materiały/Publikacje – wszelkie dokumenty lub dane w ramach nabytej licencji
udostępnionej na stronie internetowej Wykonawcy, z których Zamawiający może
korzystać w ramach nabytej Usługi; sposób i zasady dostępu do Materiałów i Publikacji
przez Użytkowników określono w Umowie.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 7 do SWZ dodaje
definicje:
„Użytkownik – pracownik Zamawiającego, któremu Wykonawca udostępnia dostęp
do bazy danych zgodnie z poziomem dostępu określonym szczegółowo w Opisie
Przedmiotu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
Materiały/Publikacje – wszelkie dokumenty lub dane w ramach nabytej licencji
udostępnionej na stronie internetowej Wykonawcy, z których Zamawiający może
korzystać w ramach nabytej Usługi; sposób i zasady dostępu do Materiałów i Publikacji
przez Użytkowników określono w Umowie.”
Pytanie nr 2:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 3
Prosimy o zmianę § 3 na:
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony, przy czym rozpoczęcie
świadczenia usług, o których mowa w § 2, nastąpi w pierwszym dniu
kalendarzowym miesiąca następującego po dniu zawarcia Umowy i będzie trwać
przez okres kolejnych 6 miesięcy.
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2. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę
Użytkowników wraz z adresami email z uwzględnieniem dostępu do poszczególnych
zasobów w ramach Usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Do pierwszego
dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dniu zawarcia Umowy, Zamawiający
udostępni hasła umożliwiające wszystkim Użytkownikom zalogowanie się do bazy
danych Wykonawcy i korzystanie ze wszystkich udostępnionych na stronie
internetowej Wykonawcy elementów wchodzących w zakres Usługi.
3. Przekazanie haseł umożliwiających wszystkim Użytkownikom zalogowanie się do
bazy danych Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem do pierwszego dnia
świadczenia usług zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 3:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy § 4 pkt. 2)
Prosimy o zmianę zapisu w § 4 pkt 2) na:
2) uruchamianie, wyświetlanie oraz uzyskiwanie dostępu do platformy dla
Użytkowników zgodnie z poziomami dostępu w Załączniku nr 1 do Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 4 pkt 2) Załącznika nr 7 do SWZ
otrzymuje brzmienie:
2) „uruchamianie, wyświetlanie oraz uzyskiwanie dostępu do platformy dla
Użytkowników zgodnie z poziomami dostępu w Załączniku nr 1 do Umowy”.
Pytanie nr 4:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy § 8
Zapisy dotyczące praw autorskich są nieadekwatne do charakteru oraz istoty
świadczonych usług przez Wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie
bazy wiedzy Zamawiającemu na okres minimum 6 miesięcy i tym samym na okres
trwania licencji.
W związku z powyższym prosimy o zmianę całego paragrafu na:
1. Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu bazy danych, Wykonawca odpowiednio
udziela lub zapewni udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej licencji ograniczonej
czasowo na okres trwania niniejszej Umowy dla Użytkowników Zamawiającego,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, obejmującej następujące uprawnienia: 1)
drukowania poszczególnych publikacji i Materiałów Wykonawcy na własny użytek;
2) sporządzania wycinków z poszczególnych publikacji i Materiałów Wykonawcy na
potrzeby wewnętrznych prezentacji lub raportów, które będą współdzielone z innymi
pracownikami Zamawiającego, pod warunkiem, że wykorzystanie wycinków spełnia
zasady określone w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy, do
przekazywania Materiałów/Publikacji do innych jednostek organizacyjnych bądź
publikowania Materiałów/Publikacji w Internecie bądź intranecie lub wprowadzenia
danych do obrotu w inny sposób.
3. Zamawiający ma prawo do zmiany Użytkownika wyłącznie w przypadku
następujących okoliczności:
1) zakończenia stosunku pracy pomiędzy Zamawiającym a Użytkownikiem;
2) znaczącego zmienienia funkcji Użytkownika w organizacji Zamawiającego.
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Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany
Użytkownika w celu udostępnienia mu możliwości korzystania z Usług. Zmiana
Użytkownika nie stanowi zmiany Umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
4. Wykonawca oświadcza, że ponosił będzie pełną odpowiedzialność z tytułu
naruszenia praw osób trzecich w związku z przedmiotem Umowy. W przypadku
wystąpienia do Zamawiającego osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
własności przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na
dobrach niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony przedmiotu Umowy,
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących powstać
w związku z tym zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich.
5. Usługi będące przedmiotem Umowy świadczone przez Wykonawcę są chronione
prawem autorskim, zgodnie ze stosowanymi przepisami obowiązującymi w Unii
Europejskiej. Usługi stanowią własność i są objęte ochroną praw autorskich na rzecz
Wykonawcy i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.
3. Wykonawca zastrzega wszelkie prawa do Usług, które nie zostały wprost przyznane
Umową Zamawiającemu.
6. Wykonawca jest uprawniony do monitorowania aktywności Użytkowników na stronie
bazy wiedzy Wykonawcy.
7. W zakresie nieuregulowanym Umową i niesprzecznym z Umową obowiązują
warunki licencyjne Wykonawcy podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 9 ustęp 1 pkt. 1)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dostosowanie wysokości kar
umownych do charakteru usługi poprzez złagodzenie podstawy do naliczania kar
umownych. Istotą usługi jest świadczenie eksperckiej usługi doradczej, w tym
konsultacje z analitykami oraz dostęp do gotowej bazy wiedzy. Usługę tę zamierzamy
Państwu świadczyć przy użyciu portalu www. Obecne zapisy § 9 noszą znamiona
zapisów kar często stosowanych we wdrożeniowych projektach informatycznych dla
kluczowych systemów, których przestój bezpośrednio przekłada się na utracone
korzyści przez Zamawiającego. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania takich
rygorystycznych kar z uwagi na charakter usługi.
Prosimy o rezygnację z § 9 ustęp 1 pkt. 1), ponieważ zapisy dotyczące
dostarczenia haseł zostały uwzględnione w § 3.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 6:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 9 ustęp 1 pkt. 2)
Prosimy o rezygnację z § 9 ustęp 1 pkt. 2), ponieważ Wykonawca oferuje
nieograniczony dostęp do analityków. Każda interakcja z analitykiem w formie
zdalnej (on-line) wymaga zorganizowania terminu oraz wyszukania odpowiedniego
analityka w zakresie zadanego pytania przez Zamawiającego. Kara umowna jest
tym samym nieproporcjonalna do charakteru świadczonych usług.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.
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Pytanie nr 7:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 9 ustęp 1 pkt. 3)
Prosimy o zmianę § 9 ustęp 1 pkt. 3) na:
W przypadku niedostępności bazy danych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 do
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł
brutto, za każde pełne 24 godziny niedostępności. Wyjątek stanowią krótkie
przerwy techniczne dostępności bazy danych..
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 9 ustęp 1 pkt 5)
Prosimy o rezygnację z § 9 ustęp 1 pkt 5)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 9 ustęp 1 pkt 6)
Prosimy o rezygnacje z § 9 ustęp 1 pkt 6)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 10:
Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy; § 13 ustęp 5
Prosimy o zmianę zapisu na:
Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prosimy o uwzględnienie zawarcia umowy w formie elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie
elektronicznej.
Pytanie nr 11:
Załącznik nr 2 do Umowy – wzór protokołu odbioru; ustęp 5
Prosimy o zmianę zapisu na:
Protokół sporządzono w formie elektronicznej i został podpisany przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prosimy o uwzględnienie zawarcia umowy w formie elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania Protokołu w formie
elektronicznej.
Pytanie nr 12:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy
Zamawiający wymaga podania liczby dostępnych publikacji oraz ekspertów przy czym
w ofercie został uwzględniony przypis nr 2 („...liczba dostępnych publikacji w bazach
danych2 ”). Prosimy o wyjaśnienie przypisu numer 2.
Prosimy o zmianę zapisu z „baz danych” na „bazę danych”: „liczba dostępnych
publikacji w bazie danych”
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega Formularz ofertowy,
stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (w załączeniu do pisma).
Zamawiający wymaga podania danych koordynatora oraz „podstawy do
dysponowania osobą”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o podanie
stosunku prawnego między koordynatorem a Wykonawcą – na przykład „umowa o
pracę”.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga wskazania przez Wykonawcę
stosunku prawnego pomiędzy Koordynatorem a Wykonawcą (zatrudnienia na
umowę o pracę).
Zamawiający wymaga podania koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową
realizację umowy oraz osoby uprawionej do merytorycznej współpracy i koordynacji w
wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie różnicy między
obydwoma funkcjami i potwierdzenie, że jeden pracownik Wykonawcy może spełniać
obydwie funkcje jednocześnie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeden pracownik zatrudniony przez
Wykonawcę może pełnić funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za
prawidłową realizację zamówienia.
Prosimy o potwierdzenie, że w sekcji „Podwykonawstwo” Wykonawca powinien podać
również podmioty trzecie, które udostępnią zasoby w celu wykonania zlecenia przez
Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg wskazania powierzenia
podwykonawcom wymienionych części zamówienia, jeżeli dotyczy.
Prosimy o potwierdzenie, że podanie „wartości brutto lub procentowy udział” nie jest
wymagane w przypadku powołania się Wykonawcy na zasoby podmiotu trzeciego.
Wykonawca współpracuje z podmiotami stowarzyszonymi i nie jest w stanie określić
wartości
brutto lub procentowego udziału.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania wartości brutto lub procentowego
udziału w przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego.

Pytanie nr 13:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 2
Prosimy o uzupełnienie ustępu 2 o następujący zapis:
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia bazy danych dla wszystkich
Użytkowników w języku angielskim.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe
uprawnienia dla jednego użytkownika - poziom I
W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o usunięcie następującego punktu:
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b) możliwości spotkań i konsultacji w języku polskim lub w języku angielskim, w
siedzibie Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, gdyż przewidziana jest
możliwość, a nie obowiązek spotkań i konsultacji w języku polskim lub w języku
angielskim, w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr 15:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe
uprawnienia dla jednego użytkownika - poziom I
Prosimy o usunięcie następującego punktu:
e) dostęp do forum wymiany doświadczeń i opinii Wykonawcy,
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 16:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe
uprawnienia dla jednego użytkownika - poziom III
Prosimy o zmianę brzmienia punktu:
b) dostęp do recenzji użytkowników forum wymiany doświadczeń oraz opinii i raportów
Wykonawcy za pomocą dedykowanej strony lub platformy internetowej,
na następujące sformułowanie:
b) dostęp online do opinii i raportów Wykonawcy za pomocą dedykowanej strony lub
platformy internetowej,
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 17:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe
uprawnienia dla jednego użytkownika - poziom III
Prosimy o zmianę brzmienia punktu
a) dostęp on-line do publikacji w bazie danych wchodzących w zakres przedmiotu
umowy w ramach nabytej licencji za pomocą dedykowanej strony lub platformy
internetowej, w tym do cotygodniowych artykułów Wykonawcy z branży
informatycznej,
na:
a) dostęp online do publikacji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dla
użytkowników III poziomu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
lub platformy internetowej zawierających cotygodniowe artykuły informatyczne
oraz badania archiwalne Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do Umowy – Opis
Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe uprawnienia dla jednego
użytkownika - poziom III otrzymuje brzmienie:
a) „dostęp online do publikacji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dla
użytkowników III poziomu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
lub platformy internetowej zawierających cotygodniowe artykuły informatyczne
oraz badania archiwalne Wykonawcy”.
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Pytanie nr 18:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe
uprawnienia dla jednego użytkownika - poziom IV
Prosimy o usunięcie następującego punktu:
b) dostęp do recenzji użytkowników forum wymiany doświadczeń i opinii
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe
uprawnienia dla jednego użytkownika - poziom IV
Prosimy o zmianę punktu
a) dostęp on-line do wybranych przez Wykonawcę publikacji w bazie danych
wchodzących w zakres przedmiotu umowy w ramach nabytej licencji za pomocą
dedykowanej strony lub platformy internetowej,
na:
a) dostęp online do publikacji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w
ramach wykupionej licencji dla użytkowników IV poziomu za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej lub platformy internetowej zawierających
cotygodniowe artykuły informatyczne oraz badania archiwalne Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do Umowy – Opis
Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowe uprawnienia dla jednego
użytkownika - poziom IV otrzymuje brzmienie:
a) „dostęp online do publikacji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w
ramach wykupionej licencji dla użytkowników IV poziomu za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej lub platformy internetowej zawierających
cotygodniowe artykuły informatyczne oraz badania archiwalne Wykonawcy”.

Pytanie nr 20:
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 15, szczegółowy
zakres uprawnień dla pięciu użytkowników posiadających dostęp do bazy
danych z zakresu specjalistycznych technologii i usług wykorzystywanych w
budowie
i
zarządzaniu
rozwiązaniami
informatycznymi,
a
także
bezpieczeństwem sieci i usług informatycznych
W związku z sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o usunięcie następującego
punktu:
b) możliwości spotkań i konsultacji w języku polskim lub w języku angielskim, w
siedzibie Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, gdyż przewidziana jest
możliwość, a nie obowiązek spotkań i konsultacji w języku polskim lub w języku
angielskim, w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr 21 :
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; Punkt 16, dedykowana
strona lub platforma internetowa, za pośrednictwem której zostanie
udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę dostęp do przedmiotu umowy,
powinna posiadać następujące funkcjonalności:
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Gartner nie udostępnia danych kontaktowych analityków, umożliwia jednak kontakt z
nimi za pomocą udostępnionej platformy internetowe. W związku z tym prosimy o
zmianę brzmienia punktu 6) na:
6) możliwość kontaktu z analitykami
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 22:
Zauważamy, iż zgodnie z OPZ pkt 1 przedmiotem zamówienia jest „usługa dostępu do
bazy danych zawierającej badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i
informatyki oraz dostępu do bazy danych zawierającej badania, narzędzia, publikacje
z zakresu specjalistycznych technologii i usług wykorzystywanych w budowie i
zarządzaniu rozwiązaniami informatycznymi, a także bezpieczeństwem sieci i usług
informatycznych, a także konsultacji eksperckich, przez okres minimum sześciu
miesięcy.” Przedmiot zamówienia w aspekcie merytorycznym dotyczy usługi dostępu
do bazy danych na potrzeby zarówno dostawców technologii telekomunikacyjnych i
informatycznych, jak i odbiorców takich usług. Tymczasem zgodnie z Rozdziałem 7
pkt 2 ppkt. 4 SWZ w zakresie wymagań podmiotowych (zdolność techniczna i
zawodowa) Zamawiający wymaga legitymowania się przez wykonawcę wykonaniem,
cyt: „usługi polegające na udzieleniu dostępu do gotowej bazy wiedzy z zakresu IT,
zawierającej w szczególności informacje z zakresu strategii i zarządzania aplikacjami,
architektury aplikacyjnej, przetwarzania w chmurze, analizy rynku, badań
porównawczych, zarządzania ciągłością procesów informatycznych, wydajności
rozwiązań analitycznych i modernizacji infrastrukturalnej z obszaru IT z
uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego.”
Oznacza to, że Zamawiający oczekuje wykazania się zdolnością techniczną i
zawodową o krańcowo węższym zakresie niż przedmiot zamówienia. Orzecznictwo
Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, iż przedmiot zdolności technicznej i
zawodowej oraz doświadczenia winien pozostawać w ścisłym związku z
przedmiotem zamówienia. W powyższej sytuacji Zamawiający formułuje wymagania
podmiotowe w sposób restrykcyjny, albowiem wymaga przedstawienia referencji o
znacznie zawężonym zakresie niż przedmiot zamówienia, co ogranicza liczbę
wykonawców zdolnych do ubiegania się o zamówienie.
W konsekwencji wnosimy o wykreślenie z Rozdziału 7 pkt 2 ppkt. 4 SWZ fragmentu „z
uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego”. Jeżeli Zamawiający nie uwzględni
powyższego wniosku wnosimy o sprecyzowanie pojęcia specyfiki sektora publicznego
poprzez dokładne określenie (lista) jakie zagadnienia związane z sektorem publicznym
powinny być przedmiotem zawartości merytorycznej bazy danych.
Odpowiedź: Przez pojęcie „sektor publiczny” Zamawiający ma przede wszystkim na
myśli organy administracji publicznej oraz wszelkie inne podmioty o strukturze
własności państwowej, samorządowej lub mieszanej tzn. stanowiącej co najmniej
połowę udziałów. Natomiast zakres dotyczący technologii informatycznych
koresponduję wprost z zadaniami sektora prywatnego w wymienionym obszarze. Lista
wspomnianych zagadnień z obszaru IT została wymieniona w rozdziale 7 pkt 2 ppkt 4
SWZ. Poniżej wymieniamy ją jeszcze raz:
 strategia i zarządzanie aplikacjami,
 architektura aplikacyjna,
 przetwarzania [danych – przyp. aut.] w chmurze,
 analizy rynku i badania porównawcze,
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zarządzanie ciągłością procesów informatycznych,
wydajności rozwiązań analitycznych i modernizacji infrastrukturalnej,

Pytanie nr 23:
Prosimy o wyjaśnienie terminu „publikacja” w Rozdziale 18 SWZ. Z uwagi na treść
OPZ posługującego się pojęciami: badania, narzędzia, publikacje i usługi występują
trudności z ustaleniem czy publikacje obejmują tylko artykuły, czy też komentarze do
artykułów oraz czy wyniki badań i analizy stanowią publikacje. Podobne problemy
występują z kwalifikacjami narzędzi, FAQ i usługami oferowanymi w bazie czy też
wiadomościami publikowanymi w bazie.
Odpowiedź: Termin „publikacja” w Rozdziale 18 SWZ należy rozumieć, zgodnie z
definicją umieszczoną w Załączniku nr 7 do SWZ: „Materiały/Publikacje – wszelkie
dokumenty lub dane w ramach nabytej licencji udostępnionej na stronie internetowej
Wykonawcy, z których Zamawiający może korzystać w ramach nabytej Usługi; sposób
i zasady dostępu do Materiałów i Publikacji przez Użytkowników określono w Umowie.”
Pytanie nr 24:
Prosimy o wyjaśnienie terminów „dostępny ekspert” i „współpraca z Wykonawcą”
użytych w Rozdziale 18 SIWZ. Jaki charakter powinna mieć współpraca z ekspertem
w kryterium okres współpracy i charakteru więzi prawnej z ekspertem?
Odpowiedź: „Dostępny ekspert” oznacza osobę - pracownika dysponującego i
legitymującego się odpowiednią wiedzą w przedmiotowym zakresie, zatrudnionego
przez Wykonawcę w celu realizacji usług i zadań związanych z zakresem
tematycznym obejmującym przedmiot zamówienia. Natomiast przez „współpracę z
Wykonawcą” należy rozumieć pozostawanie eksperta w stosunku pracy z
Wykonawcą, zarówno w formie stałej – umowa o pracę na czas nieokreślony, jak i
umów terminowych – umowa/zlecenie czy umowy o dzieło.

Pytanie nr 25:
Prosimy zmianę o w Rozdziale 18 SIWZ poprzez jednoznaczne wskazanie, że
„współpraca z ekspertem” o której mowa w poprzednim pytaniu może mieć miejsce
pomiędzy ekspertem a podmiotem któremu przysługuje prawo do bazy danych
udostępnianych Zamawiającemu (wydawcy).
W obecnym brzmieniu SWZ aktualna konstrukcja współpracy pomiędzy ekspertem a
wykonawcą powoduje, że wykonawcą może być tylko producent bazy danych lub
wydawca serwisu, w ramach którego udostępniana jest baza, a to ogranicza krąg
wykonawców wyłącznie do producentów i wydawców. W konsekwencji
licencjonowani resellerzy oraz partnerzy producentów/wydawców nie mogą powołać
się na liczbę współpracujących ekspertów, albowiem tacy eksperci nie współpracują
z partnerami producentów/wydawców, zatem z definicji nie mogą uzyskać punktów w
kategorii liczby dostępnych ekspertów.
Proszę zauważyć, iż zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1) oraz § 3 ust.1 wzoru umowy
przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do bazy danych, zatem
Zamawiający winien uznawać każdą legalną formę zapewnienia takiego dostępu czy
także wykup dostępu za pośrednictwem partnera/resellera.
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 26:
W nawiązaniu do pkt 4 powyżej zauważamy, że postanowienia wzoru umowy
dotyczą jedynie sytuacji gdy wykonawcą jest producent/wydawca bazy danych.
Natomiast wzór umowy dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu autoryzowanych
partnerów/resellerów producentów/wydawców baz danych.
Wobec powyższego wnosimy o dokonanie poniższych zmian we wzorze umowy:
1)

§ 4 ust.1 jest:

„Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, udostępnione będą
Zamawiającemu za pośrednictwem platformy internetowej, której funkcjonalności
opisane są w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca zawierając niniejszą Umowę
udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie z ww. platformy przez cały okres
obowiązywania Umowy, w szczególności na:
1) stosowanie i wykorzystywanie jej w działalności prowadzonej przez
Zamawiającego;
2) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwania jednoczesnego dostępu dla co najmniej
10 pracowników Zamawiającego, za pośrednictwem dowolnego komputera i
przeglądarki internetowej.”
Wnosimy o zmianę na:
Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, udostępnione będą
Zamawiającemu za pośrednictwem platformy internetowej, której funkcjonalności
opisane są w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca zawierając niniejszą Umowę
zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu zgody na korzystanie z ww.
platformy przez cały okres obowiązywania Umowy udzielonej przez podmiot
dysponujący prawami do zawartości platformy (wydawcy/producenta), w
szczególności na:
1) stosowanie i wykorzystywanie jej w działalności prowadzonej przez
Zamawiającego;
2) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwania jednoczesnego dostępu dla co najmniej
10 pracowników Zamawiającego, za pośrednictwem dowolnego komputera i
przeglądarki internetowej.

2)

§ 8 ust.1 jest:

„Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania i przekazywania
Zamawiającemu wszystkich danych w ramach Umowy, w tym danych zawartych na
platformie internetowej i zezwalania na ich wykorzystanie w zakresie przewidzianym
Umową.”
Wnosimy o zmianę na:
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„Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania i przekazywania
Zamawiającemu wszystkich danych w ramach Umowy, w tym danych zawartych na
platformie internetowej i zezwalania na ich wykorzystanie w zakresie przewidzianym
Umową, względnie, w wyniku wykupienia przez
Wykonawcę dostępu do takiej platformy Zamawiający uzyska od
producenta/wydawcy platformy uprawnienia do korzystania z zawartości
platformy.”
3/

§ 8 ust.2 jest:

„W ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy Wykonawca
zezwala Zamawiającemu na:
1) pobieranie danych z platformy internetowej;
2) wykorzystywanie udostępnionych lub przekazanych danych poprzez ich użycie na
potrzeby własne jako materiału poznawczego lub porównawczego przy
wykonywaniu przez Zamawiającego jego prawem przewidzianych obowiązków;
3) wykorzystywanie udostępnionych lub przekazanych danych poprzez ich
zamieszczanie w analizach, w tym w analizach porównawczych, przygotowywanych
w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego jego prawem przewidzianych
obowiązków;
4) wykorzystywanie udostępnionych lub przekazanych danych poprzez ich
zamieszczanie w uzasadnieniach decyzji administracyjnych, jak również w innych
pismach w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub innych pismach, do sporządzenia których Zamawiający jest
zobowiązany w związku z wykonywaniem jego prawem przewidzianych
obowiązków.”
Wnosimy o zmianę na:
„W ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy Zamawiający
uzyskuje uprawnienie do:
1) pobierania danych z platformy internetowej;
2) wykorzystywania udostępnionych lub przekazanych danych poprzez ich użycie na
potrzeby własne jako materiału poznawczego lub porównawczego przy
wykonywaniu przez Zamawiającego jego prawem przewidzianych obowiązków;
3) wykorzystywania udostępnionych lub przekazanych danych poprzez ich
zamieszczanie w analizach, w tym w analizach porównawczych, przygotowywanych
w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego jego prawem przewidzianych
obowiązków;
4) wykorzystywania udostępnionych lub przekazanych danych poprzez ich
zamieszczanie w uzasadnieniach decyzji administracyjnych, jak również w innych
pismach w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub innych pismach, do sporządzenia których Zamawiający jest
zobowiązany w związku z wykonywaniem jego prawem przewidzianych
obowiązków.”
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4/ § 8 ust.3 (błędnie oznaczony jako 2) i ust.4 (błędnie oznaczony jako 3) jest:
„2. Udostępnione lub przekazane dane mogą być zwielokrotniane dowolną techniką,
wprowadzane do pamięci komputera lub wyświetlane na monitorze komputera na
potrzeby własne Zamawiającego.
3.
Dokumenty, w których zamieszczono udostępnione lub przekazane dane mogą
być utrwalane i zwielokrotniane technikami: drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz cyfrową.”
Wnosimy o zmianę na:
„3. Udostępnione lub przekazane dane mogą być zwielokrotniane dowolną techniką,
wprowadzane do pamięci komputera lub wyświetlane na monitorze komputera na
potrzeby własne Zamawiającego – zgodnie z warunkami regulaminu
producenta/wydawcy platformy internetowej.
4.
Dokumenty, w których zamieszczono udostępnione lub przekazane dane mogą
być utrwalane i zwielokrotniane technikami: drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz cyfrową – zgodnie z warunkami regulaminu
producenta/wydawcy platformy internetowej.”
5/ § 8 ust.6 (błędnie oznaczony jako 5) w treści:
„W przypadku, gdyby osoby trzecie występowały przeciwko Zamawiającemu z
roszczeniami z tytułu zgodnego z Umową wykorzystania udostępnionych lub
przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym
w celu odparcia tych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
podjąć wszelkie prawem dozwolone działania mające na celu zapewnienie
najskuteczniejszej ochrony przed takimi roszczeniami. W przypadku, gdy na skutek
roszczeń osób trzecich Zamawiający zostanie pozbawiony możliwości korzystania z
danych, w tym danych zawartych na platformie internetowej w zakresie
przewidzianym Umową, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
Zamawiającemu, na jego pierwsze pisemne żądanie, na swój koszt i ryzyko,
rozwiązania umożliwiającego dostęp do danych w zakresie przewidzianym w § 2 ust.
1 Umowy — rozwiązania o co najmniej takiej samej funkcjonalności, jaką zakłada
Umowa.”
Wnosimy o zmianę na:
„(a) Jeżeli wykonawca jest producentem/ wydawcą platformy internetowej w
przypadku, gdyby osoby trzecie występowały przeciwko Zamawiającemu z
roszczeniami z tytułu zgodnego z Umową wykorzystania udostępnionych lub
przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym
w celu odparcia tych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
podjąć wszelkie prawem dozwolone działania mające na celu zapewnienie
najskuteczniejszej ochrony przed takimi roszczeniami. W przypadku, gdy na skutek
roszczeń osób trzecich Zamawiający zostanie pozbawiony możliwości korzystania z
danych, w tym danych zawartych na platformie internetowej w zakresie
przewidzianym Umową, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
Zamawiającemu, na jego pierwsze pisemne żądanie, na swój koszt i ryzyko,
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rozwiązania umożliwiającego dostęp do danych w zakresie przewidzianym w § 2 ust.
1 Umowy — rozwiązania o co najmniej takiej samej funkcjonalności, jaką zakłada
Umowa.
(b) Jeżeli wykonawca nie jest producentem/ wydawcą platformy internetowej w
przypadku, gdyby osoby trzecie występowały przeciwko Zamawiającemu z
roszczeniami z tytułu zgodnego z Umową wykorzystania udostępnionych lub
przekazanych danych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie
określonym w pkt (a) tylko w takim zakresie w jakim wynikają one z braku
dysponowania uprawnieniami od wydawcy/producenta platformy do
przyznania Zamawiającemu dostępu do platformy. W pozostałym zakresie za
roszczenia osób trzecich odpowiada producent/wydawca platformy zgodnie z
regulaminem platformy.”
6/

§ 10 ust.1 pkt 3) – jest:

„łączny okres braku dostępu do baz danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w
okresie realizacji Umowy przekroczy 120 godzin, niezależnie czy brak dostępu
dotyczyć będzie następujących po sobie godzin, czy też następować będzie w
pewnych odstępach czasu.
Wnosimy o zmianę na:
„łączny okres braku dostępu do baz danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w
okresie realizacji Umowy przekroczy 120 godzin, niezależnie czy brak dostępu
dotyczyć będzie następujących po sobie godzin, czy też następować będzie w
pewnych odstępach czasu - jeżeli Wykonawca jest wydawcą/producentem
platformy internetowej”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający poprawia błędną numerację
ustępów.
Pytanie nr 27:
Ponadto wnosimy o zmianę § 3 ust.2, jest:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu login i hasło
umożliwiające dostęp pracownikom Zamawiającego do platformy internetowej
zawierającej dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, nie później niż w terminie …
godzin od podpisania Umowy na piśmie lub w formie elektronicznej na adresy e-mail
wskazane w § 5 ust. 5 Umowy (udostępnienie baz danych).”
Wnosimy o zmianę na:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu login i hasło
umożliwiające dostęp pracownikom Zamawiającego do platformy internetowej
zawierającej dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, nie później niż w terminie 5
dni od podpisania Umowy na piśmie lub w formie elektronicznej na adresy e-mail
wskazane w § 5 ust. 5 Umowy (udostępnienie baz danych). „
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Aktualny termin na zapewnienie dostępu do platformy liczony w godzinach sugeruje,
iż termin ten nie będzie dłuższy niż 24 godziny. Natomiast uzyskania loginu i hasła
wymaga uprzedniego zamówienia dostępu, przeprocesowania zamówienia przez
producenta/wydawcę platformy oraz uiszczenia i zaksięgowania zapłaty
producenta/wydawcę platformy. Naszym zdaniem termin liczony w godzinach
stanowi omyłkę, albowiem kary za opóźnienie w dostawie loginu liczone są za dni a
nie godzi opóźnienia.
W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu to dostarczenia loginu i
hasła, względnie wykreślenie § 9 ust.1 pkt 1) (kara za opóźnienie w dostawie) oraz §
10 ust.1 pkt 1) albowiem opóźnienie w dostawie loginu uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od Umowy,
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 28:
Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 5 stycznia 2022 roku w celu
umożliwienia wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego w procesie ich
przygotowania.
Odpowiedź: Zamawiający przesuną termin składania ofert na dzień 30 grudnia 2021 r.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Dariusz Walaszczyk

Załącznik nr 1 do SWZ – po zmianach

Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sprawę prowadzi:
Urszula Wysocka tel. 22 53 49 295,

14/18

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz oferty – po zmianach
Postępowanie nr BA.WZP.26.55.2021
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
………………………………………………………………………………………………………………….
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy1:
…………………………………….……………
……………………….…………………………………………………………………………………………....
..
Numer KRS (jeśli dotyczy)
NIP:
REGON:
Adres
e-mail
do
wymiany
korespondencji
związanej
z
niniejszym postępowaniem

e-mail:
…………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do reprezentacji
Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
Zamawiającym w trakcie realizacji
umowy
Wykonawca jest:2

Imię i nazwisko: ………………………………………………………...
Imię i nazwisko: ………………………………………………………...

 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
 jednoosobowa działalność gospodarcza
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj …………………………………………………….

Nr konta bankowego, na które będzie
kierowane
wynagrodzenie
dla
Wykonawcy, w przypadku podpisania
umowy

…………………………………………………………………….……
….
Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku
bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na usługę zakup dostępu do bazy danych zawierającej
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do
celów statystycznych.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.
1
2
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badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i informatyki, na warunkach
określonych w SWZ i zgodnie z jej treścią:
Cena:
Wartość netto

……………….. zł

słownie: ……………………………………

Wartość podatku
VAT

(…..% VAT)……zł

słownie: ……………………………………

Wartość brutto

………………… zł

słownie: ……………………………………

- oferujemy ……… liczba dostępnych publikacji w bazie danych;
- oferujemy ……… liczba dostępnych ekspertów;
Oświadczam, że zatrudniam/-my na umowę o pracę Koordynatora odpowiedzialnego
za prawidłową realizację zamówienia:
Podstawa do
dysponowania osobą

Lp.

Dane Koordynatora

1

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)

Oświadczenie dotyczące postanowień treści SWZ
1. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
2. Oświadczam, że
Zamawiającego.

zamówienie

wykonamy

w

terminie

podanym

przez

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni do
dnia 27.01.2022 r.
4. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.
5. Oświadczam, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajdują się w pliku o
nazwie „załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na
dzień składania ofert (art. 297 kk).

Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia
1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się
podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu
zadania ze strony Wykonawcy są:
……………………………………………………………………………………………….
nr telefonu ……………………………. e-mail: …………………………………………..
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Informuję/-jemy, że wskazane poniżej dokumenty dostępne są w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi, zawartymi w ogólnodostępnych i
bezpłatnych bazach danych (wypełnić jeśli dotyczy)3:
Adres internetowy, gdzie dostępny jest
dokument

Nazwa dokumentu

Podwykonawstwo
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części
zamówienia (jeżeli dotyczy):

Lp.

Część zamówienia

Wartość brutto
(PLN) lub
procentowy
udział
podwykonawstwa

1

2

3

Nazwa i adres
podwykonawcy

4

1
RAZEM

Oświadczenie
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO41) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.5
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
lub podpisem osobistym.

W przypadku, gdy Zamawiający ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do wymaganych
dokumentów, Wykonawca może podać adresy stron internetowych, na których dostępne są dokumenty
potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do świadczenia usług serwisowych
dla wszystkich urządzeń i oprogramowania, w celu ich pobrania przez Zamawiającego.
4
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
5 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
3
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