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Dotyczy: odpowiedzi dotyczące postępowania na Świadczenie usług serwisu 

informatycznego, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania  
 
  
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z   2022 r. poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
zadane przez uczestników postępowania. 

 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 
 

Pytanie 1 SWZ, Rozdział I, pkt 2.14, Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy pkt XVI 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę w rozumieniu 

Umowy współpracowników Wykonawcy, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy lub innymi 

umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2 SWZ, Rozdział XIX 

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający poprzez wyznaczenie terminu zawarcia umowy 

rozumie przesłanie umowy do  podpisania w formie elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, które to jest równoważne w skutkach z podpisaniem umowy w formie pisemnej 

(podpisanie własnoręcznym podpisem). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa zostanie podpisana w formie tradycyjnej, papierowej. 

 

Pytanie 3 Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, dot. zadania 3, pkt XII 

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących czasu reakcji Wykonawcy na usuniecie awarii od 

momentu zgłoszenia. Zgodnie z postanowieniami Rozdział XVIII dot. Zadania nr 3 wynosi on od 

1 do 4 dni roboczych, natomiast w Formularzu ofertowym wpisany jest przedział od 1 do 2 dni 

roboczych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 Formularz ofertowy poprzez ujednolicenie 

zapisów zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ.  

 

Było: 
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*Uwaga wypełnić powyższe pole podając czas w przedziale od 1 do 2 dni, z 

dokładnością do 1 dnia. 

 

Jest: 

*Uwaga wypełnić powyższe pole podając czas w przedziale od 1 do 4 dni, z 

dokładnością do 1 dnia. 

  

Pytanie 4 Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt XVII ppkt 6 i 7 

Prosimy o usunięcie z formularza ofertowego zapisu dotyczącego podania nr stron informacji 

zawierających tajemnice przedsiębiorstwa oraz ilości stron, na których została złożona oferta. 

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest elektronicznie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 5 Załącznik 3c do SWZ, OPZ Zadanie nr 3, Definicje, Załącznik 6c do SWZ, Projekt 

Umowy- Zadanie 3, §2 ust. 5 

Prosimy o dodanie definicji: 

Dzień Roboczy – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy 

Godziny Robocze – godziny od 08:00 do 16:00 w każdym Dniu Roboczym 

Zdalny Dostęp – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem 

infrastruktury siedziby Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez 

Zamawiającego, umożliwiające realizować usługi serwisowe lub konfiguracyjne.  

Czas reakcji – czas liczony od momentu zgłoszenia Dysfunkcji Wykonawcy przez 

Zamawiającego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac naprawczych 

w godzinach pracy serwisu.   

Dysfunkcja - należy przez nią rozumieć  błędy, usterki, awarie i stany krytyczne 

oprogramowania 

Awaria – oznacza  błąd Programu, uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie Programu lub 

jego części, który nie prowadzi do zatrzymania eksploatacji Programu. 

Błąd  – oznacza  powtarzalne działanie Programu niezgodne z jego dokumentacją użytkową, 

uniemożliwiające wykonanie części jego funkcji. 

Stan Krytyczny – oznacza nieprawidłowość Programu, która prowadzi do zatrzymania 

eksploatacji Programu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego 

niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Programu. 

Usterka – oznacza to działanie Programu niezgodne z dostarczoną do niego dokumentacją 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus. 

 

Pytanie 6 Załącznik 3c do SWZ, OPZ Zadanie nr 3, pkt 3, Załącznik nr 2 do Umowy pkt. 8 

Prosimy o potwierdzenie , że terminy wskazane w pkt 3. dotyczą czasów reakcji na usunięcie 

poszczególnych dysfunkcji, zgodnie z kryterium oceny oferty. 

Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie dla stanu krytycznego w 

terminie do 4 godzin od momentu zgłoszenia. W związku z wymaganiem przytoczonym powyżej 

Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na każde zgłoszenie serwisowe Zamawiającego, w 

tym samym dniu, w którym zostało ono zgłoszone. Zapis ten nakłada na Wykonawcę 
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obowiązek zapewnienia dyżuru pracownika 24h przez 7 dni w tygodniu co w znaczący sposób 

wpływa na wartość oferty.  

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji Wykonawcy na 

zgłoszenie serwisowe o priorytecie stanu krytycznego do 24 godzin. 

Odpowiednio wnosimy o dostosowanie powyższego zapisu w całej treści dokumentacji 

postępowania. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że czas reakcji do 4 godzin od momentu zgłoszenia (kryterium oceny)  

liczony jest w dni robocze w godzinach roboczych. Zapis nie wskazuje na obowiązek pracy 

serwisu 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. 

 

Pytanie 7 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §2 ust. 3 

Zamawiający w powyższym zapisie umieścił zapis, że usługi świadczone przez Wykonawcę 

mają być w sposób „nieograniczający praw Zamawiającego”. Prosimy o potwierdzenie, że 

powyższy zapis odnosi się do zakresu funkcjonalnego oprogramowania, do którego 

Zamawiający uzyskał prawo do eksploatacji na podstawie udzielonej Licencji Użytkownika. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 8 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §4 

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem 

płatnym miesięcznie w określonej z góry wysokości (ryczałt). Zgodnie z ust. 6 natomiast 

wynagrodzenie jest płatne w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

W ust. 9 Zamawiający przewiduje, że Wykonawca wraz z faktura ma przedstawiać raport 

zgłoszeń przyjętych do realizacji w okresie rozliczeniowym oraz prac wykonanych zgodnie z ust. 

10, a warunkiem zapłaty jest podpisany raportu bez zastrzeżeń. Prosimy o wykreślenie z 

umowy zapisów o raporcie względnie niewiązanie go z wypłatą wynagrodzenia. Zwracamy 

uwagę, że przewidziane wynagrodzenie miesięczne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i z 

założenia jest wypłacane nawet gdy w danym okresie rozliczeniowym nie byłyby wykonywane 

żadne prace. Raport , o którym mowa w § 4 nie ma zatem żadnego znaczenia dla rozliczenia 

między stronami, a wprowadzone zapisy mogą wpływać na niezasadne wydłużenie płatności. 

Wnosimy zatem o wykreślenie w § 4 ust. 9 w całości oraz słów „wraz z raportem” w § 4 ust. 11, 

a także ust. 12 i 13 w § 4. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 9 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §4 ust. 3 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że płatności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy 

zostaną uiszczone przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT wystawionych z dołu przez 

Wykonawcę za usługi dostępu do nowych wersji oraz świadczenia usług serwisowych 

(niezależnie od ilości wykorzystanych godzin serwisowych) tj. od dnia podpisania umowy  

w wysokości 1/12 wartości określonej w §4 ust.1. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 10 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §4 ust. 8 
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Zgodnie z orzecznictwem sądowym dotyczącym regulowania zobowiązań (patrz wyrok SN z 

dnia 14 stycznia 2016 r. (I CSK 1094/14), długi pieniężne są spełnione ze skutkiem umorzenia 

długu z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela. Prosimy zatem o zmianę zapisu na: 

„Za datę zapłaty uznaje się  dzień uznania rachunku Wykonawcy” lub o wskazanie podstawy 

prawnej wskazującej na spełnienie zobowiązania pieniężnego z chwilą obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 11 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §4 ust. 11 

Prosimy o informację, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wystawienia i dostarczenia 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego. Jest to termin nierealny i nie uzasadniony żadnymi przepisami prawa. Prosimy 

o zaakceptowanie wystawienia faktur zgodnie z obowiązującymi zasadami w praktyce 

gospodarczej tj. zmianę terminu na wystawienie faktury z do 5 dnia miesiąca na termin: do 15 

dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego – zgodnie z 

przepisami ustawy o VAT. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus. 

 

Pytanie 12 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §4 ust. 16 

Prosimy o modyfikacje zapisów ust. 16 na: Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane 

faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest obowiązany do 

wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(„PEF”). Zamawiający wyraża również zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz 

ich korekt a także wszelkich pism i dokumentów związanych z dochodzeniem należności 

dotyczących niniejszej umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: […..]. Zamawiający 

zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej, w formie papierowej w 

przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą 

elektroniczną. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Możliwość doręczenia 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wynika z Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych. 
 
Pytanie 13 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §4 ust. 9 

Prosimy o dodanie do załącznika nr 4 do Umowy, o którym mowa w powyższym ustępie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 14 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §5  

Zamawiający posługuje się terminem Podwykonawca, bez dookreślenia jego znaczenia. 

Prosimy zatem o zmianę umowy, względnie potwierdzenie w odpowiedzi na pytanie, czy 
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Zamawiający nie będzie traktował jako Podwykonawców osób stale współpracujących z 

Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych w tym osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 15 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 2 

Prosimy o potwierdzenie, że czynności wymienione w ust. 2 odnoszą się do zakresu 

funkcjonalnego Programu, do którego Zamawiający uzyskał prawo do eksploatacji na podstawie 

udzielonej Licencji Użytkownika. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 16 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 2 

Zamawiający oczekuje świadczenia usług serwisowych w ilości i zakresie bez limitu na okres 

świadczenia usług. Ze względu na przejrzysty i jasny charakter postępowań przetargowych 

prosimy o wyznaczenie pakietu roboczogodzin serwisowych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, np. w ilości 48 roboczogodzin oraz dodatkowo opisanie, że godziny ponadlimitowe 

będą wyceniane zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy. Aktualne zapisy SWZ powodują 

znaczy wzrost kosztów oferty w związku z brakiem możliwości realnego oszacowania wartości 

zamówienia usług serwisowych w okresie 12 miesięcy. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że 

zgodnie z Art. 99. 1. PZP: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Na podstawie 

powyższego Zamawiający ma obowiązek, bez względu na tryb prowadzonego postępowania, 

precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia, tak, aby każdy z Wykonawców, w wycenie 

uwzględnił ten sam zakres i oferty były porównywalne. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dalszej treści ust 2: "W 

okresie obowiązywania Umowy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni 

Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, pakiet godzin usług 

serwisowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wymiarze do 48 godzin do 

wykorzystania w okresie obowiązywania Umowy.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu "W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca 

w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w §4 ust. 1, pakiet godzin usług serwisowych, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, w wymiarze do 48 godzin do wykorzystania w okresie obowiązywania 

Umowy, z zastrzeżeniem, że wymiar tych godzin nie dotyczy usuwania dysfunkcji systemu.” 

Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane postanowienia umowy - HIS Medicus. 

 

Pytanie 17 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 3 pkt 1) i 2) 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez „nieprawidłowości” Zamawiający rozumie Dysfunkcje 

Programu, zgodnie z definicją, o której mowa w pytaniu nr 5 Wykonawcy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwiedza. 
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Pytanie 18 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 3 pkt 7) 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu 

prawa korzystania z serwisów elektronicznych udostępnianych przez producenta Programu, w 

zakresie w jakim producent Programu je udostępnia. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 19 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 3 pkt 8a) 

Prosimy o modyfikacje zapisów na: „przyjmowanie zgłoszeń następuje poprzez narzędzie 

Helpdesk (całodobowo przez 7 dni w tygodniu), zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie 

Wykonawcy, a w przypadku braku dostępności narzędzia HelpDesk za pomocą telefonu bądź 

e-maila (w Dni Robocze w Godzinach Roboczych)”. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus. 

 

Pytanie 20 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 3 pkt 8b) 

Prosimy o modyfikacje zapisów na: „reakcja konsultanta w postaci udzielenia odpowiedzi na 

zgłoszone zagadnienie musi nastąpić poprzez odpowiedź udzieloną w narzędziu Helpdesk, nie 

później niż w czasie reakcji określonym przez Wykonawcę w kryterium oceny oferty.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus. 

 

Pytanie 21 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 6 

Prosimy o modyfikacje zapisów na: „przyjmowanie zgłoszeń następuje poprzez narzędzie 

Helpdesk dostępne pod adresem www: ……………., zgodnie z regulaminem dostępnym na 

stronie Wykonawcy, a w przypadku braku dostępności narzędzia HelpDesk za pomocą telefonu 

pod nr ………….bądź e-maila:…………… ”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus. 

 

Pytanie 22 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §6 ust. 9 

Prosimy o modyfikacje zapisów i dostosowanie ich do kryterium oceny oferty tj. czasów reakcji 

na usunięcie poszczególnych dysfunkcji, zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział XVIII. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 23 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §8 ust. 3 ppkt 2) 

Prosimy o wykreślenie zapisu. Zamawiający w treści dokumentacji postepowania nie stawia 

Wykonawcy wymogów związanych z posiadaniem odpowiedniego doświadczenia w zakresie 

zdolności zawodowej osób oddelegowanych do realizacji przedmiotowego postepowania a 

odwołanie do §5 ust. 7 jest nieprawidłowe. 

 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus 

 

Pytanie 24 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §10 ust. 1  

Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących gwarancji w okresie 12 miesięcy, liczonych od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie spowoduje konieczność wliczenia przez 

Wykonawcę dodatkowego 12 miesięcznego kosztu świadczenia usług objętych przedmiotem 

umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 25 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §10 ust. 6  

Prosimy o usuniecie zapisu: oraz zapewniać aktualizację wersji w okresie trwania gwarancji w 

ramach niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1. 

Prosimy o usunięcie niniejszego paragrafu. Po okresie obowiązywania umowy Wykonawca nie 

może być zobowiązany do świadczenia usług na warunkach realizacyjnych opisanych w 

zakończonej umowie.  

Prosimy o wykreślenie powyższego paragrafu, który narusza podstawowe zasady Pzp, w 

którym niedopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewyczerpujący i 

niejednoznaczny, a także utrudniający uczciwą konkurencję. 

Prosimy o odpowiedź, na jakiej podstawie Wykonawca ma założyć, jakie zgłoszenia 

Zamawiający uzna za objęte gwarancją? Wykonawca konstruując odpowiedzialną ofertę winien 

dokonać tego na podstawie zdefiniowanego zakresu. Zgodnie z Art. 99. 1. Ustawy PZP: 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz ust 2. Przedmiotu zamówienia nie 

można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Na podstawie 

powyższego Zamawiający ma obowiązek, bez względu na tryb prowadzonego postępowania, 

precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia, tak, aby każdy z Wykonawców, w wycenie 

uwzględnił ten sam zakres i oferty były porównywalne. Zamawiający nie może również, zamiast 

przygotowania jasnego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia, zostawić sobie 

dobrowolność w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Zapisy takie jak obecnie w umowie, dają możliwość Zamawiającemu, na nieuczciwe nakładanie 

na Wykonawcę prac, z których zakresu i specyfiki nie zdawał sobie sprawy w momencie 

składania ryczałtowej oferty. Prosimy o wyjaśnienie, jaki pełny zakres prac podlega wycenie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus 

 

Pytanie 26 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3, §10 ust. 7  

Prosimy o informacje czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych licencji na 

oprogramowanie systemowe, aplikacyjne, narzędziowe lub bazodanowe? Jeśli tak to prosimy o 

ich wskazanie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza posiadanie aktualnych licencji.  
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Pytanie 27 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3 § 10 

1. Zamawiający zastrzegł karę umowną w przypadku niedotrzymania uzgodnionego 

terminu określonego w § 6 ust. 8, w wysokości 0,1 % za każdą godzinę zwłoki licząc od 

wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 1, chyba że nastąpiło to z winy Zamawiającego. Nie 

dotyczy godzin nocnych, tj. od godz. 22:00 do 6:00. Prosimy o wykreślenie tego zapisu. W 

pierwszej kolejności wskazujemy, że w § 6 ust. 8 nie zastrzeżono żadnego terminu poza 

ustaleniem, że potwierdzenie faktu przyjęcia Zgłoszenia ma nastąpić niezwłocznie, co nie 

pozwala na uznanie kiedy dany termin nie został dochowany. Jednocześnie zwracamy uwagę, 

że zgodnie z § 6, o ile zgłoszenia mogą być dokonywane całodobowo, to reakcja konsultanta 

ma być zapewniona w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a więc nie jest możliwe by 

kary nakładane były za brak reakcji konsultanta w godzinach w jakich nie wymagano jego 

dostępności.  

2. Prosimy o zmianę podstawy naliczania kar umownych na wartość netto (podatek VAT 

jest jedynie składnikiem ceny, stanowiąc element cenotwórczy. Zatem sprzedawca towaru lub 

usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego 

towaru lub usługi). 

3. Wnosimy o zmianę przedimka z „w wysokości” na „do wysokości”, co daje 

Zamawiającemu możliwość naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste 

miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami. 

4. Prosimy o dodanie ustępu 6 o treści: „Przewidziane w przedmiotowym paragrafie 

wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia 

okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest 

uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy 

obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna 

jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez 

Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego 

miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie 

kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 

5. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to 

zaniechań lub naruszeń wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie 

odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które 

pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

6. Ust. 1 pkt 6) Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, 

prosimy o dodanie do postanowień umowy zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia 

tożsamych kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 

Stronie Zamawiającego. 

7. Ust. 3: Zamawiający umieścił zapis: Zamawiającemu oprócz roszczenia o zapłatę kar 

umownych określonych w ust. 1 przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego karę umowną.” 

Zgodnie z treścią postanowień umowy, mających łączyć Zamawiającego z Wykonawcą, na 

rzecz Zamawiającego została zastrzeżona kara umowna, której to instytucji elementarną cechą 

jest zwolnienie uprawnionego z konieczności wykazywania wysokości szkody.  

Obecna konstrukcja umowy narusza przepisy, ponieważ stanowi wykorzystanie dominującej 

pozycji Zamawiającego, czym godzi w elementarne zasady współżycia społecznego, narusza 

wyrażone literą prawa standardy oraz zasady poszanowania dobrych obyczajów, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę także na fakt, że 

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analiza dobrych praktyk w zakresie 
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realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi 

POIG”, rekomendując szerokie stosowanie jej w procedurach towarzyszących wydatkowaniu 

środków publicznych. Jedną z istotniejszych rekomendacji jest wprowadzanie zapisów, zgodnie 

z którymi: - „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie 

odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do 

wartości umowy”. - „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana 

do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona 

będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.”  

Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikacje zapisów w umowie limitu odpowiedzialności, 

którego wprowadzenie zniesie konieczność doliczania w ofertach Wykonawców kosztów ryzyka 

biznesowego, wynikającego chociażby z czynników niezależnych od Wykonawcy (np. 

irracjonalne terminy wejścia w życie zmian wynikających z aktów prawnych w tym rozporządzeń 

NFZ): „wysokość tego odszkodowania nie będzie wyższa niż 50% wartości netto umowy 

określonej w §4  ust.1”. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobligowany będzie do wezwania Wykonawcy 

do złożenia wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być 

podstawą  naliczenia kary umownej. 

9. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z 

tytułu tej samej okoliczności. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 28 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3 §11 ust.1 pkt. 1) 

Prosimy o zmianę warunków rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy w terminie 

wskazanym w § 3 Umowy lub przerwanie wykonywanie przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 (pięć) kolejnych dni kalendarzowych na:  nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy 

w terminie wskazanym w § 3 Umowy lub przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 30 (Trzydzieści) kolejnych dni kalendarzowych pomimo dwukrotnego wezwania 

ze strony Zamawiającego do należytej realizacji przedmiotu Umowy; 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

Pytanie 29 Załącznik 6c do SWZ, Projekt Umowy- Zadanie 3 § 12 

Prosimy o dostosowanie zapisów § 12 ust. 6 do zapisów SWZ Rozdział I pkt. 2.18. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 6c - Projektowane 

postanowienia umowy - HIS Medicus 

 

Pytanie 30      Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt umowy powierzenia danych § 3 ust. 3. 

Prosimy o dostosowanie zakresu danych osobowych do realizacji umowy podstawowej. Zakres 

danych osobowych zawartych w §3 ust. 3 nie odnosi się do systemu HIS, w którym 

przetwarzane są dane szczególnej kategorii. Prosimy o rozszerzenie katalogu danych 

osobowych poprzez wskazanie: 

a) Klienci (pacjenci) Administratora: imię, drugie imię i nazwisko, płeć, nazwisko rodowe, data i 

miejsce urodzenia, data śmierci, obywatelstwo, imię ojca i matki, stan cywilny, numer i seria 

dowodu osobistego, pesel, NIP, numer identyfikacji w UE, dane adresowe, telefon, e-mail, 
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ubezpieczyciel/płatnik NFZ, informacja o stanie zdrowie, dokumentacja medyczna, nałogi, 

zawód ojca i matki, stanowisko pracy, wykształcenie, stopień pokrewieństwa, przynależność 

wyznaniowa, nazwa zakładu pracy, inne. 

b) Personel Administratora: imię i nazwisko, nazwa, telefon, NIP, dane adresowe, adres e-mail. 

c) Kontrahenci Administratora: imię i nazwisko, nazwa, telefon, NIP, dane adresowe, adres e- 

mail. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 7 - Projekt umowy powierzenia 

danych. 

 

Pytanie 31     Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt umowy powierzenia danych § 4 ust. 1.  

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego dalszego powierzenia danych osobowych 

poprzez określenie zasad  powierzenia osobom fizycznym współpracującym z Wykonawcą na 

podstawie umów cywilno-prawnych, które są traktowane jak personel Wykonawcy i nie 

stanowią Dalszych Przetwarzających poprzez dodanie zapisu: 

Procesor może powierzyć przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem iż dla wykonania 

Czynności: 

1. W zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczenia usług serwisowych, konieczne 

może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych 

Osobowych określonemu w Umowie Głównej Konsultantowi zgodnie z postanowieniami Umowy 

Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze 

powierzenie przetwarzania przez Procesora temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. 

zakresie i celu. 

 

Bądź prosimy o potwierdzenie, że w/w czynności nie stanowią według Zamawiającego dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 32     Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt umowy powierzenia danych §5 ust. 12 

Prosimy o zmianę czasu zgłoszenia naruszenia na 72 godziny. Pozostawienie czasu na 

poziomie 24 godzin, powoduje, konieczność zapewnienia dyżuru jednej osoby w każde dni 

wolne od pracy, co w konsekwencji oznacza podniesienie ceny oferty. Okres 72 godzin jest 

zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 7 - Projekt umowy powierzenia 

danych. 

 

Pytanie 33     Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt umowy powierzenia danych §6, ust. 2 pkt. 1) 

Prosimy o zmianę terminu poinformowania Procesora przed rozpoczęciem audytu na 14 dni. 

Termin ten jest powszechnie stosowany i zgodny z prawem. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 7 - Projekt umowy powierzenia 

danych 

 

Pytanie 34     Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt umowy powierzenia danych §8, ust. 3 
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Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i wskazanie prawidłowego odniesienia do §4 

ust. 4 niniejszej umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji Załącznika 7 - Projekt umowy powierzenia 

danych 

 

 

 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
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