
N~„Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno- Gospodarcze

znak: BAG.261.1.5.2017 Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„zmiana licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie
nowej równoważnej wraz z przeniesieniem istniejących funkcjonalności hurtowni
SAS w obszarze refundacji leków do nowego środowiska oraz udzieleniem 2 letniego
wsparcia dla nowego środowisk.”

W dniu 28 lipca 2017 r. do Zamawiającego wpiynęly zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. I ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku gdy Oferent zarnierza zrealizować Zamówienie poprzez
modyfikację warunków umowy licencyjnej nr 64641, modyfikacja ta polegałaby na:
- usunięciu z treści umowy ograniczenia przedmiotowego korzystania z oprogramowania do obszaru
leków, tj. poprzez usunięcie z punktu I urnowy licencyjnej nr 64641 zdania „Klient może korzystać z
Oprogramowania wyłącznie w obszarze gospodarki lekami — refundacji cen leków”, oraz
- zmianie zapisu w rubryce „Dozwolony Sprzęt” umożliwiającej wykorzystanie oprogramowania również
na platformie x86, przy pozostawieniu pozostałych warunków licencji bez zmian?
Jeśli tak, to prosimy o odpowiednią modyfikację Załącznika nr 2 do specyfikacji.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby Oferent dołączył wzór urnowy licencyjnej spełniający wymagania opisane w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycja nie uwzględnia wymagania odnoszącego się
do środowiska testowego.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik nr I do specyfikacji (po zawarciu umowy załącznik stanie się
załącznikiem nr I do umowy) nie ma zastosowania do Oferenta, który zamierza zrealizować Zamówienie
poprzez modyfikację warunków umowy licencyjnej nr 64641.
Odpowiedź
Załącznik I do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie dla Oferenta oferującego
zmienioną licencję. Załącznik ten zostanie odpowiednio zmieniony poprzez usunięcie zapisów
dotyczących rozwiązania równoważnego.
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Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający rozumie możliwość uruchomienia oprogramowania w
środowisku testowym (Załącznik nr 1 do specyfikacji, sekcja Doprecyzowanie wymagań przetargowych).
Oferent wskazuje, że w ramach umowy licencyjnej nr 64641 Zamawiający nie posiada prawa do
dodatkowego środowiska testowego, które zgodnie z polityką cenową producenta jest dodatkowo płatne
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby umowa licencyjna umożliwiała legalne używanie oprogramowania objętego
licencją 64641 również w środowisku testowym o parametrach nie większych niż środowisko produkcyjne
przez okres do 3 miesięcy w każdym roku kalendarzowym obowiązywania licencji, przy czym
Zamawiający musi poinformować pisemnie podmiot udzielający licencji o rozpoczęciu okresu
wykorzystywania środowiska testowego, specyfikując okres wykorzystywania. Proces przygotowania
środowiska testowego w tym instalacji, konfiguracji i otworzenia środowiska nie wlicza się do okresu
wykorzystania środowiska testowego.

Pytanie 4
Do par.2 ust.2 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
a) Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przypadku korzystania przez Zamawiającego z Elementów
Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care (dalej Pakiet) za pomocą osób trzecich, osoby te
będą korzystaly z tego Pakietu wyłącznie na rzecz Zamawiającego i w ramach limitów licencji dla Pakietu
określonego w umowie licencyjnej nr 64641.
b) Czy intencją Zamawiającego jest wprowadzenie takich zmian w warunkach licencji aby z
wykorzystaniem Pakietu mogły być na rzecz Zamawiającego przetwarzane dane w nieograniczonym
przedmiotowo zakresie?
Odpowiedź
a) Zamawiający potwierdza.
b) Przedmiotem zamówienia jest zmiana warunków licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for
Health Care narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health
Care” (zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia polegająca na zniesieniu ograniczeń obszaru
eksploatacji Platformy AFD, co pozwoli Funduszowi wykorzystać wchodzące w skład platformy wysokiej
klasy narzędzia analityczne do prowadzenia skorelowanych analiz dziś dostępnego na platformie AFD
obszaru refundacji leków z innymi obszarami.

Pytanie 5
Dot. par.2 ust. 4 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Zakres dodatkowych usług określony w par.2 ust. 4, (tj. w szczególności „dostarczanie aktualizacji lub
poprawek błędów”) dla oprogramowania objętego umową licencyjną nr 64641, zawiera się obecnie w
zakresie usług utrzymaniowych realizowanych w ramach umowy obowiązującej do dnia 16.05.2018.
Wykonawca informuje, iż Po zmianie warunków licencji polegającej na usunięciu ograniczenia
przedmiotowego wykorzystania Oprogramowania do obszaru leków, dodatkowe usługi w odniesieniu do
Oprogramowania w jego zmienionym zakresie korzystania świadczone będą w ramach wsparcia
technicznego wykonywanego przez Wykonawcę na podstawie umowy o maitenance obowiązującej do
dnia 16.05.2018. Prosimy w związku z tym o usunięcie z par.2 ust.4 Wzoru umowy na dostawę licencji
zdania „W ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek
dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi
serwisowe”.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Paragraf 2 ust. 4 umowy na dostawę licencji uzyskuje nowe brzmienie:
„Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że niekorzystanie przez Zamawiającego z dodatkowych usług
(świadczonych przez Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot w ramach odrębnej umowy) polegających
na dostarczaniu aktualizacji lub poprawek błędów Oprogramowania nie może powodować ustania licencji
na korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.”

Pytanie 6
Dot. par.2 ust. 5 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Czy w związku z tym, że warunki korzystania z Oprogramowania są już określone w umowie licencyjnej
nr 64641 i będą jedynie uzupełnione w załączniku do Umowy, Zamawiający dopuszcza usunięcie ust.5?



Wykonawca bowiem precyzyjnie wskaże w załączniku do Umowy ojakie pole eksploatacji zakres licencji
na Oprogramowanie zostanie rozszerzony
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza usunięcia paragrafu 2 ust. 5 z załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Pytanie 7
Dot. par.2 ust. 6 wzoru urnowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Czy wobec faktu, że Wykonawca nie ma majątkowych praw autorskich do Oprogramowania ale ma prawo
do udzielania licencji na to Oprogramowanie, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę treści tego
ustępu?
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Paragraf 2 ust. 6 umowy na dostawę licencji uzyskuje nowe brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do rozpowszechniania przez sprzedaż wszelkich uprawnień
licencyjnych dla narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health
Care”, o której mowa w ~ I ust. 1 powyżej, w zakresie pozwalającym na udzielenie Zamawiającemu
licencji, o której mowa w ~ 1 ust. 1 Umowy.,,

Pytanie 8
Dot. par.2 ust. 8 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Czy w związku z faktem, że zakres korzystania z Oprogramowania został uregulowany w umowie
licencyjnej, Zamawiający zgadza się na usunięcie ust.8, ponieważ jego treść może wprowadzać
wątpliwości co do zakresu udzielonej licencji do Oprogramowania?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie paragrafu 2 ust. 8 wzoru urnowy na dostawę licencji
stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.

Pytanie 9
Dot. par.3 ust. 3 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Czy w związku z faktem, iż przedmiotem umowy jest tylko zmiana warunków licencji, Zamawiający
dopuszcza, że Wykonawca dostarczy nie nową umowę licencyjną ale uzupełnienie aktualnie
obowiązującej umowy licencyjnej nr 64641 w postaci aneksu?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga jednolitego tekstu zmienionej umowy licencyjnej.

Pytanie 10
Dot. par.3 ust. 5 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Wykonawca informuje, że Oprogramowanie nie jest przekazywane na nośnikach tylko przekazywane są
linki do strony producenta umożliwiające jego samodzielne ściągnięcie. Czy wobec tego Zamawiający
dopuszcza odpowiednią modyfikację ust.5?
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Paragraf 3 ust 5 uzyskuje nowe brzmienie:
„Okoliczność dokonania dostawy przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający treści Umowy, tj.
poprzez terminowe przekazanie kodów autoryzacji produktu i linków do internetowej strony producenta
Oprogramowania, co umożliwi samodzielne pobranie Oprogramowania przez Zamawiającego,
potwierdzona zostanie własnoręcznym podpisem na protokole przez osoby wskazane w ust. I i 2 powyżej.
Przekazanie takie powinno nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 4 na adres~ „

Pytanie 11
Dot. par.4 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Czy w związku z tym, że przedmiotem postepowania jest tylko zmiana warunków licencji w zakresie
możliwości korzystania z wszelkich danych przez Zamawiającego a nie określanie na nowo pól
eksploatacji, które są już określone w umowie licencyjnej nr 64641, Zamawiający dopuszcza usuniecie
całego par.4?



Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza usunięcia paragrafu 4 z wzoru urnowy na dostawę licencji, która stanowi
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12
Dot. par.6 ust.! wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgadza się, aby całkowita odpowiedzialność Stron
za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, włączając w to przewidziane w umowie
kary umowne, była ograniczona do strat rzeczywistych i nie była wyższa od wartości umowy netto, z
wyłączeniem naruszenia własności intelektualnej jednej Strony przez drugą ze Stron?
Zdaniem Wykonawcy wprowadzenie umownych ograniczeń w zakresie odpowiedzialności wpłynie
korzystnie na oferowane przez Wykonawców wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia i przyczyni
się do zwiększenia konkurencyjności ofert. Ograniczenie odpowiedzialności w sektorze IT do wartości
umowy netto, wraz z zaproponowanym powyżej wyłączeniem, jest powszechną praktyką gospodarczą w
zakresie zawierania umów.
Odpowiedź
Zamawiający nie uwzględnia postulatów wyrażonych w tym pytaniu.

Pytanie 13
Dot. par.6 ust.2 wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy przez zwłokę w wykonaniu Umowy należy rozumieć tylko
niedostarczenie przez Wykonawcę w terminie wynikającym z Umowy dokumentu potwierdzającego
zmianę warunków licencji na Oprogramowanie oraz linków do stron producenta, z których jest możliwość
samodzielnego ściągnięcia Oprogramowania przez Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający nie ogranicza interpretacji paragrafu 6 ust.2 zgodnie z propozycją.

Pytanie 14
Dot. par.lO ust.! wzoru umowy na dostawę licencji stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w związku z tym, że całość warunków licencji na
Oprogramowanie będzie uregulowana w umowie licencyjnej nr 64641, obejmującej również licencję w
rozszerzonym zakresie wprowadzonym dokumentem stanowiącym załącznik do Umowy, Zamawiający
zgadza się usunąć ust.1 w par.10. W ten sposób zasady korzystania z Oprogramowania będą opisane
wyłącznie w dokumentach licencyjnych wykluczając ewentualne spory co do zakresu licencji.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu z paragrafu 10 ust.1 wzoru umowy na dostawę licencji
stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji:

Pytanie 15
Dot. opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku Wykonawcy składającego ofertę na zmianę warunków
licencji nr 64641 na „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care”, z opisu
przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) będą miały zastosowanie tylko następujące postanowienia:
„Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zmiana warunków licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for
Health Care polegająca na zniesieniu ograniczeń obszaru eksploatacji Platformy AFD, co pozwoli
Funduszowi wykorzystać wchodzące w skład platformy wysokiej klasy narzędzia analityczne do
prowadzenia skorelowanych analiz dziś dostępnego na platformie AFD obszaru refundacji leków z innymi
obszarami.”
Doprecyzowanie wymagań przetargowych
Zamawiający wymaga by:
zmiana warunków licencji polegała na dodaniu do istniejącej licencji nowego obszaru eksploatacji.
Zamawiający jako nowy obszar eksploatacji rozumie możliwość przetwarzania w ramach hurtowni
wszystkich rodzajów danych;”
Odpowiedź
W związku z odp. na pytanie 3, Zamawiający nie potwierdza sugestii z powyższego zapytania.



Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia”, w sekcji Doprecyzowanie wymagań przetargowych, trzeci
tiret otrzymuje brzmienie:
„zmiana warunków licencji lub licencja i cechy rozwiązania równoważnego muszą pozwolić
Zamawiającemu na bez kosztowe dokonywanie przenoszenia narzędzi Produktów podstawowych
pomiędzy środowiskami na platformie sprzętowej Itanium i x86. Przenoszenie Produktów podstawowych
będzie realizowane w infrastrukturze sprzętowo — systemowej, do jakiej dziś zamawiający posiada licencje
w stosunku do platformy Itanium, zapisy licencyjne powinny umożliwiać Zamawiającemu uruchomienie
oprogramowania w środowisku testowym co najmniej przez 3 miesiące w roku kalendarzowym; przy
czym proces przygotowania środowiska testowego w tym instalacji, konfiguracji i otworzenia środowiska
nie wlicza się do okresu wykorzystania środowiska testowego.”

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację
istotnych warunków zamówienia uwzględniającą wprowadzone zmiany.

Dorota Brymas

Przewodnicząca Komis” Przetargowej


