
 

 
 

Kraków, dn. 14.10.2022 r. 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-37/22 

Postępowanie pn. „Usługi polegające na wdrożeniu systemu do Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją (EZD)” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 
135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1710 t.j. ze zm.) 
udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

Pytanie 1 

Dotyczy: OPZ załącznik nr 6  Integracja EZD z systemem Infomedica pkt. 65 

„Wysyłanie do systemu Infomedica rozksięgowanych dokumentów wraz z przypisanymi stawkami VAT do 

pozycji, uwzględniając stosowanie odliczenia VAT strukturą, umieszczenie dokumentu kosztowego w 

odpowiednim rejestrze VAT. Przesyłanie do systemu Infomedica opisu merytorycznego dokumentu kosztowego 

wraz z linkiem do dokumentu kosztowego w EZD.” 

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza realizację  wymagania dotyczącego „uwzględnienia stosowania odliczenia 

VAT strukturą” poprzez przekazanie do systemu Infomedica oznaczenia rodzaju pola deklaracji VAT co 

poskutkuje tym jak rozpatrywany jest VAT i sposób jego rozliczenia w systemie Infomedica. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy: OPZ załącznik nr 6 Integracja EZD z systemem Infomedica pkt. 60 

„Pobieranie do SEOD typów dokumentów/rejestrów kosztowych” 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania że w zakresie pobierania do SEOD typów 

dokumentów/rejestrów kosztowych – integracja może się odbywać poprzez udostępniony przez system 

Infomedica widok bazodanowy zawierający informację o rejestrach dokumentów źródłowych (importowych) 

skonfigurowanych w systemie Infomedica. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 



 

 

Pytanie 3 

Dotyczy: OPZ załącznik nr 6 Integracja EZD z systemem Infomedica pkt. 61 

Pobieranie do EZD stopni rozksięgowań/opisu merytorycznego/szablonu dekretacji/kont analitycznych i MPK 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że w zakresie pobierania do SEOD stopni 

rozksięgowań/opisu merytorycznego/szablonu dekretacji/kont analitycznych integracja może się odbywać  

poprzez udostępnione przez system Infomedica widoki bazodanowe zawierające informację o kosztowych 

kluczach podziału oraz o wartości poszczególnych kluczy dla ośrodków powstawania kosztów skonfigurowanych 

w systemie Infomedica. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: OPZ załącznik nr 6 pkt. 169 

„System dla dokumentów pobranych ze skrzynek zewnętrznych np. e-mail , e-PUAP oraz zintegrowanych 

platform automatycznie oznaczy atrybut dokumentu w wersji elektronicznej i przesłanie dokumentów na 

pocztę wewnętrzną do wybranych grup pracowników.” 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że poprzez pocztę wewnętrzną Zamawiający rozumie 

korespondencję wewnętrzną systemu EZD.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że  poprzez pocztę wewnętrzną Zamawiający rozumie korespondencję 

wewnętrzną systemu EZD.  

 

Pytanie 5 

Dotyczy: OPZ załącznik nr 6   Kancelaria EZD pkt. 196  

EZD musi umożliwiać eksport rejestrów w postaci raportów dla Poczty Polskiej 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że wystarczający będzie raport w formacie PDF.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wystarczający będzie raport w formacie PDF. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy: Wzór umowy par. 6 szkolenia ust. 2   

Łączna ilość godzin szkoleniowych minimum 24 godzin z zastrzeżeniem, że po zakończonych szkoleniach 

personel Zamawiającego (w tym administratorzy) musi posiadać wiedzę niezbędną do prawidłowego 

użytkowania i konfigurowania EZD, wykonywania i odtwarzania danych z kopii zapasowej.  

Pytanie: Bardzo prosimy o określenie konkretnej ilości szkoleń jaką Wykonawca powinien wliczyć do ceny 

ofertowej. Określenie minimum 24 godziny nie pozwala na skalkulowanie ceny ofertowej, gdyż Wykonawca nie 

ma wiedzy o kompetencjach użytkowników, ani wpływu na ich zaangażowanie i obecność na szkoleniach. 

Zgodnie z PZP przedmiot zamówienia powinien być opisany i zwymiarowany w sposób umożliwiający 

Wykonawcom prawidłową wycenę oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy przyjęć dla szkoleń 24 godziny.   

 

 



 

 

Pytanie 7 

Dotyczy: Wzór umowy par. 12 odpowiedzialność ust. 1 c   

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu: 

(..) c) naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w§ 13 Umowy – w wysokości 100.000,00 złotych za 

każdy przypadek naruszenia, jednak w wysokości nie wyższej niż całkowita kwota wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy,  

Pytanie: Prosimy o zmniejszenie wysokości kary opisanej w powyższym punkcie do wysokości 20 000 zł, gdyż 

obecna wysokość jest nieproporcjonalna do wartości zamówienia i generuje po stronie Wykonawcy 

konieczność wliczenia tak wysokiego ryzyka w cenę ofertową.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie, w związku  czym w par. 12 ust. 1 c otrzymuje 

brzmienie: 

„naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w§ 13 Umowy – w wysokości 20 000,0 złotych za każdy 

przypadek naruszenia, jednak w wysokości nie wyższej niż całkowita kwota wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy,” 

 

Pytanie 8 

Dotyczy Wzór umowy par. 12 odpowiedzialność ust. 5 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonej kary 

umownej. 

Pytanie: Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do 100% wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. Brak ograniczenia odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy powoduje konieczność skalkulowania przez Wykonawcę i wliczenia do ceny 

ofertowej wysokiego ryzyka projektowego. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% 

wynagrodzenia brutto jest obecnie pewnym standardem w umowach dotyczących rozwiązań informatycznych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie, w związku  czym w par. 12 ust. 5 otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonej kary 

umownej do  wysokości 100% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w par. 11 ust. 1 

Umowy. ” 

 

 
Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
 
Otrzymują: 
✓ strona internetowa prowadzonego postępowania 
✓ a/a 

 
 


