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Tczew, 10.12.1018 

 

CI.130.11.2018 

 

Urząd Miejski 

Plac Piłsudskiego 1 

83-110 Tczew 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących 

wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i 

monitorowania środowiska wydruku”, nr referencyjny: WZP.271.3.33.2018 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 

2015 r. poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie: 

1. Zmawiający w punkcie 3.6.1 SIWZ wymaga „Zamawiający wymaga, aby zapewnić w czasie 

realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę minimum: 2 osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, faktycznie związane 

z przedmiotem zamówienia opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm,). Obowiązek 

zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i 

Podwykonawców. 

 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji 
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zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.” 

Wyżej wymieniony zapis występuje obowiązkowo w dostawach i usługach o charakterze 

budowlanym. Jednakże w przypadku charakteru rzadkich specjalizacji o wysokim poziomie 

kompetencji należy mieć na uwadze interpretację Prezesa UZP z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zamawiający dokonując opisu przedmiotu 

zamówienia musi wyodrębnić te czynności, których wykonywanie będzie świadczeniem pracy. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP i w świetle opinii Prezesa UZP dotyczącej art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

uwzględniającej wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego 

Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r., opublikowanej na stronic internetowej 

Urzędu https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/intcrprctacia- 

przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotvczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp W przytoczonej wyżej 

opinii UZP wskazano, które czynności w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, mogą polegać na 

świadczeniu pracy, a które nie (z zastrzeżeniem, że jest to katalog przykładowy i otwarty): 

• „przesłanek zaistnienia stosunku pracy mogą nie spełniać takie niektóre usługi informatyczne, w 

szczególności gdy świadczone są przez osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadające 

rzadkie specjalizacje i niezbędne certyfikaty potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie 

do realizacji przedmiotu zamówienia jest wymagane już na etapie składania ofert, czy wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu) ” 

Czy na podstawie przedstawionej opinii Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza 

zmniejszenie spełnienia warunku zatrudnienia ilości osób umową o pracę do 1 osoby, gdy 

Wykonawca wykaże innych charakter realizowania stosunku pracy na rzecz Wykonawcy, nie 

ograniczając w ten sposób zabezpieczenia ilości osób do obsługi zamówienia?  

Ad. 1  

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie spełnienia warunku zatrudnienia ilości osób umową o pracę 

do 1 osoby.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/intcrprctacia-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotvczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/intcrprctacia-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotvczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp
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2. Zamawiający w punkcie SIWZ „3.1.15 Wymagania co do serwera wydruków, zastosowanych 

systemów operacyjnych i systemu wydruków - obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego z 

nimi związanych” w punkcie a) zawarł informację o przekazaniu pełnej odpowiedzialności za 

serwer dostarczony przez Wykonawcę ograniczając swoją działalność do dostępu samego 

systemu Papercut, a nie serwera czy urządzenia. W punkcie ,,b)" Zamawiający dopuszcza 

instalację systemu operacyjnego w oparciu o tzw. platformy wirtualizacji i system Linux - w tym 

wypadku Zamawiający dopuszcza jedynie platformę Proxmox minimum w wersji 5. Na rynku 

istnieją narzędzia wirtualizujące producentów serwerów (dedykowane do urządzeń na których są 

zainstalowane), które zostały zaprojektowane celem wydajniejszego działania oraz możliwościami 

szybkiego przywracania kopii zapasowej w przypadku awarii, niż platforma Proxmox. Jeżeli 

zamawiający nie będzie miał dostępu do administracji serwera i nie będzie odpowiedzialny za 

tworzenie kopii wraz z ich przywracaniem, czy dopuszcza rozwiązania dedykowane producenta 

serwera do wirtualizacji w oparciu o system operacyjny Linux oraz Kernel-based Virtual Machinę 

(KVM), tak jak Proxmox? 

AD. 2  

Zamawiający dopuszcza tylko rozwiązanie wskazane w SIWZ, a więc PROXMOX. Zamawiający 

korzysta z takiego rozwiązania w przypadku innych swoich projektów. Zamawiający wkrótce 

zacznie budowę klastrów w oparciu o PROXMOX. Wymiana danych (teraz i w przyszłości) 

pomiędzy tymi samymi platformami wirtualizacyjnymi stanowi ogromne ułatwienie dla 

Zamawiającego, dlatego nie godzi się on na wykorzystanie innego rozwiązania wirtualizacji. 

3. Zamawiający w punkcie 3.1.15 podpunkt c) SIWZ wymaga od Wykonawcy zapewnienia 

bezpieczeństwa obejmującego „Ochrona serwera przed atakami (za wyjątkiem ataków DDOS), 

detekcja ruchu, analiza ruchu, rejestrowanie pakietów, wykrywanie anomalii, konfiguracja zapory 

firewall, ochrona (nie fizyczna) dostępu do serwera, w tym danych wydruków leżą wyłącznie po 

stronie Wykonawcy" oferując do tego oprogramowanie niezapewniające dostatecznej 

funkcjonalności, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Czy Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie i zainstalowanie innego rozwiązania, bardziej zaawansowanego na serwerze na czas 

trwania umowy? 

AD. 3 
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Wybór pomiędzy oprogramowaniem, które dostarczy Zamawiający, a oprogramowaniem, z 

którego docelowo będzie korzystać Wykonawca należy do Wykonawcy. Zadaniem Wykonawcy 

jest spełnienie wymogów SIWZ i zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i ciągłości poprawnej 

pracy systemu – Zamawiający nie wnika w rodzaj dodatkowego oprogramowania, nie narzuca 

wykorzystania oprogramowania Zamawiającego (ESET, Malwarebyte), ale zastrzega, że działania 

Wykonawcy nie mogą wpłynąć negatywnie na działanie sieci LAN i WAN Zamawiającego poza 

serwerem wydruku Wykonawcy. Oprogramowanie dodatkowe nie może też narzucać 

Zamawiającemu zmianę jakichkolwiek parametrów urządzeń w jego sieci, jak np. przekierowanie 

portów, blokady połączeń, czy inne (zgodnie z SIWZ). 

 
 


