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      L.dz. NZ/…369…/2020. 

                                                                                                  DO WYKONAWCÓW 

 

 Dot.: Przetarg nieograniczony pn. „Usługa w zakresie nadzoru autorskiego nad  

szpitalnym syst. infor. Eskulap (firmy Nexus) i syst. Planowania pracy (firmy 

Nextar) – odnowa ab. na aktualizację.Nr ref. ZP/PN/58/12/2019. Publ. DUUE 

2020/S 034-080291 z dn. 18.02.2020 r. 

 

 

    Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  z siedzibą  przy ul. Ogińskiego 6,  

58-506 Jelenia Góra  jako Zamawiający informuje,  że wpłynęły  zapytania do postępowania 

jak w tytule. Poniżej  przesyłamy treść pytań wraz  z odpowiedziami.   
 
Pytanie nr 1 SIWZ,  Rozdział 1, pkt. 1, Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 3 do SIWZ, wzór umowy par. 4 

pkt. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego dotyczą systemu Eskulap (firmy 
Nexus Polska Sp. z o. o.) i systemu Planowania Pracy (firmy Nexar) oraz, że Zamawiający dopuszcza do udziału 
w postępowaniu również podmioty wprowadzające licencje do obrotu gospodarczego i będące 
autoryzowanymi partnerami właściciela majątkowych praw autorskich powyższych systemów, potwierdzone 
stosownym oświadczeniem, które należy dołączyć do oferty? 
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy, że świadczenie usług w zakresie nadzoru dopuszczamy do udziału w 
postępowaniu podmioty będące autoryzowanymi partnerami potwierdzonymi stosownym oświadczeniem. 
 
Pytanie nr 2 SIWZ, Rozdział IV, 2 ppkt. 1), Załącznik nr 4 do SIWZ 
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ tj. 
oświadczenia dot. wyrobów medycznych. Prosimy o usunięcia konieczności dołączenia do oferty załącznika nr 4 
dla Wykonawcy, który dostarcza aktualizacje posiadanego przez Zamawiającego systemu. Zamawiający  w 
sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim jest w posiadaniu dokumentów licencyjnych wraz z szczegółowym 
opisem uprawnień i obwarowań licencyjnych, a licencje te nabył na podstawie oddzielny zamówień/umów i 
zaakceptował treść warunków licencyjnych dla posiadanych systemów będących przedmiotem niniejszego 
postępowania. 
Odpowiedź: Załącznik pozostaje.  Usuwamy słowa „ dot. wyrobów medycznych”. 
 
Pytanie nr 3 SIWZ, Rozdział VII, pkt. 1 lp. 2, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazany przez Wykonawcę czas dostawy aktualizacji (zgodnie z kryterium wyboru 
ofert) zostanie uwzględniony w zapisach załącznika nr 2 do SIWZ i terminy dostarczenia aktualizacji zostaną 
odpowiednio zmodyfikowane do wskazanego przez Wykonawcę czasu dostarczenia aktualizacji. 
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy że chodzi o czas dostawy wskazany przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 4 SIWZ, Rozdział VIII 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą uzupełnionego wzoru 
umowy zgodnie z zapisami Rozdziału VIII, prosimy o potwierdzenie, że dokument ten ma zostać złożony przez 
Wykonawcę na wezwanie zgodnie z tzw. „procedurą odwróconą”  opisaną w Rozdziale IV SIWZ. 
Odpowiedź: SIWZ „zaleca”. 
 
 
Pytanie nr 5 Rozdział IX, pkt. 6, Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy pkt. „oświadczenie A lub B” 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących tzw. „odwróconego VATu” prosimy o usuniecie powyższego 
punktu.  
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Od 1 listopada br. Zamawiający musi w przypadku nabywania niektórych towarów bądź usług doliczyć do ceny 
ofertowej VAT, który Wykonawca rozliczy w miejsce Zamawiającego. Regulacja ta dotycz umów w sprawie 
zamówień publicznych zawartych przed 1 listopada br., ale tylko w odniesieniu do FV wystawionych po tej 
dacie. W ustawie z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia VAT w zakresie towarów i 
usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. 
mechanizmem podzielonej płatności. 
Odpowiedź: W świetle przepisów PZP wykonawca składa oświadczenie o powstaniu obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego w przypadku, kiedy usługa nie będzie zawierała kwoty podatku VAT. 
 
Pytanie nr 6 Załącznik nr 3 do SIWZ, wzór umowy, par. 3 pkt. 4 
Proszę o zmianę zapisu na: „W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, 
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
Odpowiedź: zapis w umowie jest wystarczający – ustawę stosuje się z mocy prawa.  
 
Pytanie nr 7 Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór umowy, par. 3 pkt. 5 
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. Proszę zatem o zmianę zapisu na: „Za datę zapłaty uznaje się  dzień uznania rachunku 
Wykonawcy 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 
Pytanie nr 8 Załącznik nr 3 do SIWZ, par. 4 pkt. 4 
Prosimy o potwierdzenie, że usuwanie błędów może odbywać się poprzez zdalne połączenia a terminy realizacji 
usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni bezpieczne połączenie zdalne. W 
przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być 
niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji 
określonych dla Wykonawcy. 
Odpowiedź: Tak wyrażamy na to zgodę. 
 
Pytanie nr 9 Załącznik nr 3 do SIWZ, wzór umowy, par. 5 pkt. 1, 6 
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 
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy, że chodzi tylko o zaniechania i naruszenia z winy Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 10 Załącznik nr 3 do SIWZ, wzór umowy, par. 5  
1. Proszę o zmianę zapisów z „wynagrodzenia brutto” na „cenę netto”. Podatki zawarte w cenie brutto nie 

stanowią wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa w art. 108 a ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT z mocy prawa nie pozostaje 
w dyspozycji Wykonawcy. Naliczanie kar od kwot nie będących w dyspozycji Wykonawcy jest nadużyciem 
prawa podmiotowego Zamawiającego. 
Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
385), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – 
zwanej dalej „ustawą PZP”, cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 
usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 
W świetle przywołanego przepisu 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.  
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Odpowiedź: zapisy o karze umownej nie mają nic wspólnego z definicją ceny, kara może być ustalana w 
każdy sposób, byleby można było na podstawie zapisów umowy ustalić jej wysokość.  
 
2. Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, aby Wykonawca nie był obciążony odpowiedzialnością za 

działania, na które nie ma realnego wpływu. Obarczanie odpowiedzialnością za zdarzenia nie będące w 
zakresie wpływu Wykonawcy jest nieuprawnione, zwiększa ryzyko transakcji, a tym samym cenę i prowadzi 
do nierównomierności stron w obrocie gospodarczym. 
Odpowiedź: brak zgody. 
 

3. Proszę o dodanie punktu 8 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.” 
Odpowiedź: zamawiający jako podmiot sektora finansów publicznych nie ma możliwości miarkowania 
kary. Brak zgody.  

 
Pytanie nr 11 Załącznik nr 3 do SIWZ, wzór umowy, par. 7 pkt. 7  
Prosimy o zmianę zapisu: „ Obniżenie ceny jednostkowej jest uprawnieniem Wykonawcy i nie wymaga  zgody 
Zamawiającego oraz formy pisemnej. W przeciwnym razie Zamawiający samodzielnie może kontrolować cenę i 
bez wiedzy Wykonawcy ją obniżać, co jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami. 
Odpowiedź: „wykonawcy” zamieniamy na „zamawiającego”.  
 
Pytanie nr 12 Załącznik nr 3 do SIWZ, wzór umowy, par. 7 pkt. 10 
Prosimy o dopuszczenie składania oświadczeń za pośrednictwem maila. 
Odpowiedź: brak zgody. 
 
Pytanie nr 13 Załącznik 3A do SIWZ, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 3 pkt. 3 
Ze względu, że niektóre czynności mogą być wykonane przez właściciela majątkowych praw autorskich  oraz  ze 
względu na brak ograniczenia w wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie przez pracowników wykonawcy 
prosimy o modyfikacje pkt. 3 na:  
1.Przetwarzający nie może powierzyć przetwarzania Danych Osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania) 
innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb 
wykonania Czynności: 
1)w zakresie usługi aktualizacji systemu konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez 
Przetwarzającego Danych Osobowych określonemu w Umowie Głównej producentowi Programu w rozumieniu 
Umowy Głównej,  w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze 
powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i 
celu.  
2)w zakresie usługi aktualizacji systemu konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez 
Przetwarzającego Danych Osobowych określonemu w Umowie Głównej Konsultantowi systemu 
informatycznego zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej,  w ww. zakresie i celu, a wobec tego 
Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu 
podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu. 
 
W przypadku, gdyby  konieczne  okazało  się udzielenie pisemnej zgody na dalsze powierzenie przetwarzania 
Danych Osobowych przez Przetwarzającego innemu podmiotowi Administrator zobowiązuje się każdorazowo 
jej udzielić w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wystąpienia przez Przetwarzającego o takową, chyba 
że zaistnieją uzasadnione powody dla jej nieudzielania, o czym Administrator obowiązany jest w tym terminie 
Przetwarzającego pisemnie poinformować. 
 Odpowiedź: zgoda. 
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Pytanie nr 14 Załącznik 3A do SIWZ, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 9 

pkt.1 
Prosimy o zmianę zapisu na „Podmiot Przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Administratora Danych o jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia lub stwierdzonym naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż w terminie do 72 godzin od momentu uzyskania 
informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia. 
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 zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź:  zapis „ uzyskania informacji o wystąpieniu” zastępuje się zapisem „stwierdzenia”. 
 
 

       Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

Nowy termin składania ofert to: 06 kwietnia 2020 roku godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert to: 06 kwietnia 2020 roku godz. 11:00. 

Wykonawca winien zastosować się do powyższego i dokonać stosownych zmian w SIWZ  

i składanej ofercie. 

 

 

     Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje 

stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę                  

z uwzględnieniem powyższego. 

 

 

                                                                                           Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

inż. Jerzy Świątkowski 
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