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WOJEWÓDZKA STACJA   Warszawa, dnia 2018-10-22 

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

W WARSZAWIE 

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa      

Sprawa Nr ZP-9/2018 

 

 

ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIENIA - 2 

 

Dotyczy:   postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oraz 

wdrożenie oprogramowania służącego do zarządzania infrastrukturą informatyczną, na 

potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, wraz ze 

wsparciem technicznym oraz szkoleniem dla pracowników Nr sprawy ZP - 9/2018 

 

Niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy od Wykonawców zapytania dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zm.)., wyjaśniamy co następuje: 

 

I.  PYTANIA WYKONAWCY 

 

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) punkt 1 ppkt a Zamawiający podaje 

ilość 350 agentów nie podaje jednak ilości osób z działu IT obsługujących helpdesk. 

Pytanie I:  
1. Ile osób pracujących w dziale IT będzie rozwiązywało zgłoszenia? 

2. Ile osób ma mieć prawa administracyjne (dostęp do konfiguracji systemu)? 

 

 

Na stronie zamówień publicznych umieścili Państwo pismo informujące cyt. „Informujemy iż 

jednym z kluczowych elementów elektronizacji zamówień publicznych jest sporządzanie, zgodnie z 

art. 10a, ust 5 ustawy Pzp, ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także 

oświadczeń (w tym JEDZ) w postaci elektronicznej i podpisanie ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, pod rygorem nieważności” 

Pytanie II:  
1. Czy w w/w postępowaniu JEDZ jest wymagany? 

2. Czy ofertę wraz z oświadczeniami należy wysłać w formie elektronicznej? Jeśli tak to na 

jaki adres Zamawiającego? 

 

I ODPOWIEDZI 

 

Ad pytania I 

1) W dziale IT będą rozwiązywały zgłoszenia trzy osoby. 

2) Prawa administracyjne (dostęp do konfiguracji systemu) mają mieć trzy osoby. 

 

Ad pytania II 

3) Zgodnie ze SIWZ w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej 

zamówienia poniżej 221 000 EURO, w którym nie jest wymagany JEDZ. Sposób złożenia 

oferty Zamawiający opisuje w punkcie 10 SIWZ. 

4) Zgodnie z punktem 10.2 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w 

postaci elektronicznej. 
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II. PYTANIA WYKONAWCY 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji wyjaśniającej dotyczącej odpowiedzi na pytania z 

dnia 19.10.2018. 

W 1 pytaniu II wykonawcy które brzmi „W jakim czasie mają być wysyłane powiadomienia? 

Natychmiast po wykonaniu określonej czynności tj. wejściu na stronę internetową, wysłaniu 

określonej ilości danych, wydrukowaniu określonej ilości stron czy np. raz dziennie/ raz w 

tygodniu?  

Proszę mieć na uwadze, że w przypadku natychmiastowego wysyłania może to spowodować 

wygenerowanie nadmiernego ruchu powiadomień” Zamawiający udziela odpowiedzi 

„Powiadomienia powinny być wysyłane w chwili wystąpienia określonego incydentu/ określonej 

czynności. Zamawiający chce mieć też możliwość określania jakiego rodzaju czynności 

podlegałyby stałemu monitorowaniu i wysyłaniu automatycznych powiadomień, aby wyeliminować 

nadmierny ruch powiadomień” natomiast w pytaniu III wykonawcy które brzmi „ Chciałbym 

doprecyzować (uściślić) kwestie wymogu minimalnego dotyczącego pola w tabelce Struktura 

Systemu (str. 3) „Określenie co jaki okres czasu agent będzie wysyłał szczegółowe informacje o 

komputerze do Serwera Aplikacji” Czy akceptujecie Państwo nasze stanowisko ”od nVision 10 jest 

to stały intewał czasowy 1h” Zamawiający udziela odpowiedzi „Tak. Zamawiający dopuszcza 

określenie stałego interwału komunikacji agenta z serwerem np. 1h” 

 

Pytanie:  
1. Czy Zamawiający w skutek udzielonej odpowiedzi na pytanie III Wykonawcy rozumie, że 

wysłanie powiadomienia „w chwili wystąpienia” oznacza to samo co interwał czasowy 

komunikacji agenta z serwerem? 

2. Czy Zamawiający tym samym rozumie, że jeżeli nie będzie komunikacji agenta z serwerem 

wówczas wysłanie powiadomienia nastąpi dopiero po wznowieniu połączenia? 

 

II ODPOWIEDZI 

 

Ad 1. Tak. Zamawiający pod pojęciem "w chwili wystąpienia" miał w zamyśle 

rejestrowanie incydentu w momencie jego powstania oraz wysłanie powiadomienia przy 

następnym połączeniu agenta z serwerem. 

Ad 2. Tak. W przypadku braku komunikacji agenta z serwerem, wysłanie powiadomienia 

może wystąpić w  momencie wznowienia połączenia. 

 


