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NZ/411./2021                                                                                             Jelenia Góra, dnia 28.06.2021 r. 

                                                             

    DO  WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. „Rozszerzenia i dostępu do nowych wersji Simple ERP do 39 użytkowników na 24 

miesiące wraz z usługą serwisu, wsparciem technicznym, rozszerzenie Systemu Szpitalnego 

Eskulap oraz Systemu Informatycznego - Pulpit Menedżera Zdrowia dla WCSKJ” NR 

REFERENCYJNY: ZP/PN/17/05/2021 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA BZP: NUMER 

OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00078096 Z DN. 10.06.2021 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.  
 

 

ZESTAW 1: 
  
Pytanie nr 1  SWZ, Rozdział I,  pkt. 1 ppkt.5.3. 

Prosimy o wykreślenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób realizujących przedmiot 

zamówienia w zakresie każdej z części zamówienia. W przypadku Wykonawcy personel skierowany 

do realizacji usług tego typu to najczęściej Informatycy. Powszechnym jest, że osoby wykonujące 

zawód Informatyka w zakresie usług dotyczących oprogramowania dysponują dużą swobodą jaką 

daje np. własna działalność gospodarcza bądź osobiste świadczenie usług  ze względu na 

nienormowany czas pracy. Zawód Informatyka jest zawodem wysoce specjalistycznym, eksperckim i 

osoba go wykonującą musi być dyspozycyjna, w każdym okresie gotowa do np. usunięcia awarii u 

klienta, udzielenia konsultacji itp. Zdaniem Wykonawcy czynności wykonywane przez te osoby w 

tym przypadku nie polegają na świadczeniu pracy a postawiony wymóg ogranicza możliwość 

zastosowania norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy a tym samym podroży cenę oferty w 

sposób niewspółmierny do zadań. 

W związku z powyższym składamy zapytanie czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymagania 

bądź dopuści zmianę treści dokumentacji przetargowej w zakresie zatrudniania osób realizujących 

przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę na: „co najmniej 1 osoba w zakresie każdej z 

części zamówienia będzie zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace i będzie 

sprawowała obsługę systemu rejestracji zgłoszeń w zakresie objętych przedmiotem zamówienia.” 

Jednocześnie prosimy o uznanie przez Zamawiającego za spełnienie w/w warunku poprzez sytuację, 

w której część konsultantów skierowanych do prac przy niniejszym zamówieniu (w każdej z części) 

prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonując usługi. Wykonawca posiada 

w swoich zasobach osobowych pracowników zatrudnionych w tej formie od wielu lat. Nakaz 

zatrudnienia ich w formie umowy o pracę ingeruje w swobodę działalności gospodarczej 

prowadzonej przez Wykonawców.  Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do sytuacji, w 
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której osoby, na tzw. "samozatrudnieniu” będą brały udział w realizacji umowy. Czy akceptowalne 

jest potwierdzenie, iż właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, osobiście wykonującym 

usługi jest jedynym pracownikiem tejże działalności, poprzez dostarczenie potwierdzenia z rejestru 

CEiDG? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zmianę treści dokumentacji przetargowej w zakresie zatrudniania 

osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w SWZ Rozdział I,  

pkt. 1 ppkt.5.3 na: „co najmniej 1 osoba w zakresie każdej z części zamówienia będzie 

zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace i będzie sprawowała obsługę 

systemu rejestracji zgłoszeń w zakresie objętych przedmiotem zamówienia.” W dalszym 

zakresie Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2  Rozdział I, pkt. 5, Wykaz podmiotowych środków dowodowych, ppkt. 2), Rozdział I 

pkt. 16 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

podmiotowych środków dowodowych (…)  wykazu usług stanowiących przedmiot zamówienia, nie 

precyzując tego wymogu. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje zapisów postanowień SWZ poprzez dodanie dalszej 

części wymogu: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał doświadczeniem się w zakresie: 

Pakiet 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej 2 usługi dostępu do aktualizacji systemu informatycznego Simple.ERP, w 

obiektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej o wielkości minimum 150 łóżek tj. w 

szpitalach lub przedsiębiorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsiębiorstwo 

podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalne – w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) o 

wartości nie mniejszej 100.000,00 zł brutto każde świadczenie 

Pakiet 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej 2 usługi opieki serwisowej szpitalnego systemu informatycznego Simple.ERP 

w obiektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej o wielkości minimum 150 łóżek tj. 

w szpitalach lub przedsiębiorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsiębiorstwo 

podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalne – w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz. 654)o 

wartości nie mniejszej 200.000,00 zł brutto każde świadczenie 

Pakiet 3: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej 2 dostawy polegające na rozbudowie szpitalnego systemu informatycznego 

Eskulap 

Pakiet 4: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej 1 usługę lub dostawę systemu do analizy danych dotyczących procesów 

medycznych zawartych w systemie HIS w obiektach związanych z prowadzeniem działalności 

leczniczej o wielkości minimum 150 łóżek tj. w szpitalach lub przedsiębiorstwach o charakterze 
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podobnym rozumianych jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten 

wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o 

działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) o wartości nie mniejszej 100.000,00 zł 

brutto. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 3 Rozdział I, pkt. 5, Wykaz podmiotowych środków dowodowych, ppkt. 3) 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

podmiotowych środków dowodowych (…)  aktualny dokument potwierdzający posiadanie praw 

autorskich do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap lub autoryzację właściciela 

majątkowych praw autorskich do sytemu Eskulap, z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony 

do świadczenia usług opieki serwisowej oraz do dostarczani usługi dostępu do nowych wersji 

oprogramowania. Wykonawca wskazuje, że przedmiotem zamówienia, w zakresie 4 pakietów nie 

jest świadczenie usług dostępu do nowych  wersji oraz opieki serwisowej systemu Eskulap. 

W związku z powyższym wnosimy o modyfikacje zapisów powyższego wymogu na: 

Zamawiający  wymaga od Wykonawcy przedstawienia poniższych środków dowodowych:  

Pakiet 1: posiadanie praw autorskich do systemu informatycznego Simple.ERP lub autoryzację 

właściciela majątkowych praw autorskich do systemu Simple.ERP, z której wynika, że Wykonawca 

jest uprawniony do dostarczania usługi dostępu do nowych wersji oprogramowania. 

Pakiet 2: posiadanie praw autorskich do systemu informatycznego Simple.ERP lub autoryzację 

właściciela majątkowych praw autorskich do systemu Simple.ERP, z której wynika, że Wykonawca 

jest uprawniony do świadczenia usług opieki serwisowej do oprogramowania. 

Pakiet 3: posiadanie praw autorskich do systemu informatycznego Eskulap lub autoryzację 

właściciela majątkowych praw autorskich do systemu Eskulap, z której wynika, że Wykonawca jest 

uprawniony do zbywania licencji systemu Eskulap oraz świadczenia usług wdrożeniowych i 

serwisowych w tym zakresie. 

Pakiet 4: Zamawiający nie stawia wymogu dla pakietu 4 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4  SWZ, Rozdział I, pkt. 1 ppkt. .6.1. 

Zamawiający wskazuje, ze termin realizacji zamówienia to 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 

Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu dla pakietu nr 4 wskazuje, że jest to 12 miesięcy. Prosimy o 

ujednolicenie zapisów dokumentacji przetargowej w tym zakresie i zmianę treści ogłoszenia w 

powyższym zakresie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, że dla pakietów 1,2 i 3 termin realizacji zamówienia to 24 miesiące, 

zaś dla pakietu 4 to 12 miesięcy i taki zapis jest w ogłoszeniu o zamówieniu. W związku z 

powyższym Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia. 
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Pytanie nr 5  SWZ, Rozdział I, pkt. 1 ppkt.. 6.1., Załącznik nr 2 do SWZ 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pakietu nr 1 Zamawiający jest w posiadaniu 

aktualnej wersji systemu Simple.ERP bądź wskazanie do kiedy Zamawiający posiadał aktualną 

umowę w zakresie świadczenia usług aktualizacji systemu. Wykonawca kalkulując ofertę musi 

uwzględnić ewentualne koszty związane z aktualizacją systemu do najnowszej wersji tj. koszty 

wznowienia usługi, które wymagane są przez producenta systemu. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający posiadał aktualną umowę na aktualizację systemu obowiązującą do dnia 1 maja 

2021. 

 

 

Pytanie nr 6  SWZ, Rozdział I, pkt. 11.1 

Wykonawca rozumie intencję Zamawiającego w taki sposób, że złożona oferta ma zapewniać 

wszystkie elementy pozwalające na korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego w 

sposób pełny i niezakłócony. Może jednak zdarzyć się tak, że Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać z przedmiotu umowy (w tym korzystać z oprogramowania) z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy a w pełni zależnych od Zamawiającego, jak również niezależnych od złożonej oferty. 

Na przykład Zamawiający będzie musiał dokonywać opłat za media, ale także utrzymanie sprzętu, 

czy przedłużanie wsparcia dla oprogramowania bazodanowego. Są to usługi nie wskazane  w 

umowie, szczególnie, gdy dotyczą okresu poza okresem obowiązywania umowy. Dlatego 

Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego sformułowania. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wykreśla w treści SWZ Rozdział I, pkt. 11.1 ostatnie zdanie tj. „Należy 

uwzględnić również wszystkie zdarzenia nieprzewidziane w SWZ, a niezbędne do 

prawidłowego wykonania w/w przedmiotu zamówienia”. 

 

Pytanie nr 7  SWZ, Rozdział I, pkt. 11.8 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą złożył: Katalogi, foldery do każdej pozycji, 

języku polskim na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować 

oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. Prosimy 

o wykreślenie wymagania, głównym przedmiotem zamówienia są usługi, do których nie ma 

możliwości dostarczenia kart katalogowych. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 

określonych w SWZ przez Wykonawcę, może żądać złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika 

nr 3 w zakresie, oferowanego przez Wykonawcę pakietu jako potwierdzenie spełnienia wymagań 

określonych w dokumentacji przetargowej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wykreśla z treści SWZ Rozdział I, pkt. 11.8 „Katalogi, foldery do każdej pozycji, 

języku polskim na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować 

oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.”. 
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Pytanie nr 8  SWZ, Rozdział I pkt.11 

Zamawiający w dokumentacji umieścił zapis: Załącznik nr 1 do SWZ wskazuje minimalne 

wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione. Załącznik nr 1 to formularz ofertowy- 

prosimy o wykreślenie zapisów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wykreśla z treści SWZ Rozdział I, pkt. 11 zapis: „Załącznik nr 1 do SWZ wskazuje 

minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione”. 

 

Pytanie nr 9  SWZ, Rozdział I pkt.17.1 

Prosimy o udostępnienie załącznika asortymentowo-cenowego, o którym mowa w powyższym 

punkcie bądź usunięcie zapisów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający usuwa zapis z treści SWZ Rozdział I pkt.17.1 dotyczący załącznika 

asortymentowo-cenowego. 

 

Pytanie nr 10  SWZ, Rozdział I pkt.17 ppkt. 19.2 

W związku z opublikowanym przez UZP komunikatem: Komunikacja elektroniczna w dobie 

zagrożenia epidemicznego (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-

zagrozenia-epidemicznego) Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną 

objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy w 

przedmiotowym postępowaniu za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 11  Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy 

Prosimy o modyfikację tabeli formularza ofertowego i dostosowanie jego zapisów do przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca proponuje zapisy: Cena ofert wynosi (wypełnić w zakresie, na który Wykonawca składa 

ofertę) 

 

Nr 

Pakietu  

Nazwa Pakietu  Jm Opłata 

miesięczna 

netto 

Opłata 

miesięczna 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1  Rozszerzenie i dostęp do nowych 

wersji systemu Simple.ERP do 39 

użytkowników  

     

Łączna wartość netto w zakresie pakietu 1________________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

Podatek VAT % ________ tj. w kwocie: _____________________zł        

Łączna wartość brutto w zakresie pakietu 1: _______________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 
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2  Usługa serwisu i wsparcia 

technicznego Systemu 

Informatycznego Simple.ERP  

     

Łączna wartość netto w zakresie pakietu 2________________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

Podatek VAT % ________ tj. w kwocie: _____________________zł        

Łączna wartość brutto w zakresie pakietu 2: _______________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

 

3  Rozszerzenie posiadanego Systemu 

Szpitalnego Eskulap o nowe moduły e-

ZWM, e-ZLA  

     

Łączna wartość netto w zakresie pakietu 3________________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

Podatek VAT % ________ tj. w kwocie: _____________________zł        

Łączna wartość brutto w zakresie pakietu 3: _______________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

 

4  System informatyczny – Pulpit 

Menedżera Zdrowia  

     

Łączna wartość netto w zakresie pakietu 4________________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

Podatek VAT % ________ tj. w kwocie: _____________________zł        

Łączna wartość brutto w zakresie pakietu 4: _______________________zł 

(słownie: _________________________________________________________________________) 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy (w załączniku). 

 

Pytanie nr 12  Załącznik nr 2 do SWZ, §1 

Prosimy o modyfikację zapisów powyższego paragrafu i dostosowanie jego treści do przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca proponuje poniższe zapisy: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w zakresie: 

1) Rozszerzenia i dostępu do nowych wersji systemu Simple.ERP do 39 użytkowników 

2) Usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu Informatycznego Simple.ERP 

3) Rozszerzenia posiadanego Systemu Szpitalnego Eskulap o nowe moduły e-ZWM, e-

ZLA 

4) Usługi subskrypcji systemu informatycznego – Pulpit Menedżera Zdrowia 

2. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje świadczenie usług zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 3 do SWZ w zakresie na jaki Wykonawca składa ofertę: 

(uzupełnienie po wyborze ofert zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3). 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualny dokument potwierdzający posiadanie praw 

autorskich lub autoryzację właściciela majątkowych praw autorskich do sytemu w zakresie, 

którego zostaje zawarta umowa. W przypadku utracenia autoryzacji lub jej ograniczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego 

(dotyczy pakietu 1-3). 
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4. W związku z realizacją niniejszej umowy 

Zamawiający upoważnia do kontaktów i koordynacji przedmiotowej umowy 

1) ………………Tel…………….Tel. kom…………….. 

2) ………………Tel…………….Tel. kom…………….. 

Wykonawca upoważnia do kontaktów: 

1) ………………Tel…………….Tel. kom…………….. 

Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga zgłoszenia 

takiej osoby w formie pisemnej. 

5. Zamawiający we własnym zakresie prowadzi eksploatację wydzielonej dla potrzeb systemu 

komputerowego sieci elektrycznej i komputerowej oraz sprzętu komputerowego (serwery i 

stacje robocze).  

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas realizacji umowy stosowne pomieszczenie jeśli 

będzie wymagane do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie konieczne do wykonania przedmiotu 

umowy na odpowiednich polach eksploatacji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa   i 

ochrony danych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usługi oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu w przypadku udostępnienia danych osobom nieuprawnionym. 

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany w sposób nie kolidujący z 

działalnością leczniczą szpitala i poradni, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro 

pacjentów. 

10. Wykonawca realizuje umowę siłami własnymi. Wprowadzenie do realizacji umowy 

Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

11. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie spełniał wszystkie parametry zapisane 

w ofercie złożonej do postępowania przetargowego, a także odpowiadał będzie wszelkim 

wymaganiom wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. 

12. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji 

Umowy przy czym zobowiązują się współdziałać zgodnie z treścią niniejszej Umowy, z 

zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, z zasadami etyki zawodowej, dbając 

jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Nieprzekazanie 

takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie powoduje, że 

wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia dla 

realizacji przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.  

14. Zamawiający niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy 

zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 

będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie realizacji umowy 

oraz na poprawienie jakości wykonanego przedmiotu umowy.  

15. Zamawiający zapewni Wykonawcy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, możliwość 

działań w sposób zdalny.  

16. W zakresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) Współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji 

Umowy 

b) Dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów 

c) Przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego i 

terminowego wykonania przedmiotu Umowy 

17. W zakresie realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy 

b) Dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów 

c) Udzielania Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących 

się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy 

Terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający modyfikuje treść Umowy §1 o zapisy j.w. 

 

Pytanie nr 13  Załącznik nr 2 do SWZ, §2 ust. 2 

W zakresie pakietu 1,3 i 4:  

Płatności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostaną uiszczone przez Zamawiającego na 

podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po każdym miesiącu kalendarzowym 

trwania usługi tj. od dnia podpisania w wysokości 1/24 ceny, o której mowa w ust. 1 za każdy 

miesiąc świadczenia usług.  

 

W zakresie pakietu 2: 

Podstawą do wystawiania faktur VAT będą  protokoły odbioru usługi / karta pracy lub   serwisowa / 

podpisane bez zastrzeżeń przez upoważnionych  przedstawicieli stron umowy po każdym miesiącu 

obowiązywania umowy.  

Zamawiający dopuszcza, aby prace wykonane na rzecz Zamawiającego w ramach opieki serwisowej 

wraz z ilością roboczogodzin były ewidencjonowane na protokole generowanym automatycznie na 

podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze 

strony Zamawiającego i Wykonawcy. Zgoda 

 

ODPOWIEDŹ: 

W zakresie pakietu 1 i 3: Zamawiający modyfikuje zapis treści Umowy j.w. 

W zakresie pakietu nr 4: Zamawiający dodaje zapis do Umowy: „Płatności z tytułu realizacji 

przedmiotu Umowy zostaną uiszczone przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę po każdym miesiącu kalendarzowym trwania usługi tj. od 

dnia podpisania w wysokości 1/12 ceny, o której mowa w ust. 1 za każdy miesiąc świadczenia 

usług”. 

 

Pytanie nr 14  Załącznik nr 2 do SWZ, §2 ust. 3 

Prosimy o dodanie dalszej treści powyższego ustępu: Prosimy o dodanie ust. 6 o treści: 

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, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej 

do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). 
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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: 

 

 

Pytanie nr 15 Załącznik nr 2 do SWZ, §2 ust. 11 

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: 

 

 

Pytanie nr 16 Załącznik nr 2 do SWZ, §3  

Prosimy o wykreślenie wymagania, głównym przedmiotem zamówienia są usługi, do których 

producent oprogramowania nie udziela dokumentu gwarancyjnego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wykreśla z treści Umowy §3. 

 

Pytanie nr 17 Załącznik nr 2 do SWZ, §4 

Prosimy o modyfikacje zapisów powyższego paragrafu i dostosowanie jego treści do przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca proponuje poniższe zapisy: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w zakresie: 

Pakiet 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia 

w zakresie czasu dostarczenia aktualizacji, określonego w załączniku nr 3 do SWZ, do wysokości 

0,1% łącznej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 30% 

wartości Umowy. 

Pakiet 2: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia 

w zakresie świadczenia usług serwisowych, określonych w załączniku nr 3 do SWZ, do wysokości 

0,03% łącznej wartości netto Umowy za każdą godzinę zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 30% 

wartości Umowy. 

Pakiet 3: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia 

w zakresie wdrożenia dodatkowych licencji systemu Eskulap, określonych w załączniku nr 3 do 

SWZ , do wysokości 1% łącznej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu 

terminu 90 dni od daty zawarcia umowy na wdrożenie, jednak łącznie nie więcej niż 30% wartości 

Umowy. 

Pakiet 4: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia 

w zakresie uruchomienia narzędzia analitycznego, określonego w załączniku nr 3 do SWZ , do 
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wysokości 1% łącznej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie wskazanym w pkt. 3 

OPZ, jednak łącznie nie więcej niż 30% wartości Umowy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający modyfikuje zapisy do Umowy §4 j.w. 

 

 

Pytanie nr 18  Załącznik nr 2 do SWZ, §4 

-Prosimy o dodanie ustępu 3 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.” 

-Prosimy o dodanie  ustępu 4 o treści: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 

który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w par. 32 pkt. 32.1 li. 

a) i b), o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i 

poz. 1106 poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz. 1493, poz. 1639 i poz. 1747). 

-Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do 

wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą  naliczenia 

kary umownej. 

-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: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zwłokę a nie za opóźnienie – w pozostałym 

zakresie zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 19  Załącznik nr 2 do SWZ, §6 ust. 4 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy odstąpienie od Umowy,  nastąpił w trakcie trwania 

realizacji umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonane prace na rzecz 

Zamawiającego. W takim przypadku Strony umowy zobowiązują się wspólnie dokonać 

inwentaryzacji prac i na jej podstawie Zamawiający uiści wynagrodzenie przysługującego 

Wykonawcy za częściową realizację przedmiotu umowy. 
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ODPOWIEDŹ: 

TAK .W takim przypadku Zamawiającą zobowiązuje się dokonać inwentaryzacji prac i na ich 

podstawie uiścić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odpowiednią część 

zrealizowanej umowy.   

 

Pytanie nr 20  Załącznik nr 2 do SWZ 

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy 

Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych 

regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej: 

„§___ Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w 

szczególności: 

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany 

zagrożenia epidemicznego; 

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje 

lub embarga; 

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły 

wyższej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej 

realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z 

powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na 

piśmie lub mailowo. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie 

utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią 

wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą 

nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych 

zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia 

Wykonawcy lub sposób wykonania umowy. 

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych 

działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek 

jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z 

tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych 

w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły 

wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W 

przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, 

Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego 

tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający. 

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa 

SARS CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z 

rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności 
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Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej 

Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą 

uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 21  Załącznik nr 6 do SWZ 

W zapisach postanowień umowy Zamawiający nie określił zapisów dotyczących odpowiedzialności 

Stron oraz warunków zamiany treści Umowy, dlatego wnosimy o dodanie poniższych zapisów: 

“§ ___ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy konsekwencji braku dokonywania i weryfikacji 

poprawności kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych objętych niniejszą umową oraz 

generowanych przez nie danych, jak również nienależytego zabezpieczenia Nośników oraz 

Infrastruktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do  bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

problemach występujących podczas realizacji umowy pocztą elektroniczną na 

adres:……………………………………… 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego w wyniku 

przekazania, lub utraty, przez Użytkowników danych identyfikacyjnych umożliwiających 

uwierzytelnienie się w narzędziu HelpDesk osobom trzecim, w szczególności spowodowane 

nieuprawnionym pobieraniem i rozpowszechnianiem przez te osoby Uaktualnień w nim 

zamieszczanych. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego w wyniku 

przekazania do narzędzia HelpDesk Wykonawcy danych osobowych innych niż niezbędnych do 

realizacji usługi wdrożeniowej, serwisowej gwarancyjnej. 

“§ ___  ZMIANY UMOWY 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem następujących sytuacji:  

1) Zmiana Umowy w zakresie funkcjonalności Systemu, w zakresie warunków licencjonowania, 

w zakresie parametrów niezbędnego oprogramowania jest możliwa wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli nie powoduje ona pogorszenia jakości 

oferowanego rozwiązania i zwiększenia ceny; 

2) Zmiana warunków i sposobu odbioru przedmiotu umowy jest możliwa wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy; 

3) Zmiana sposobu wykonania części Umowy uzasadniona przyczynami technicznymi, w 

szczególności, gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; 

4) Zmiany postanowień Umowy z uwagi na zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego 

lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie 

wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, w tym przesunięcia terminów; 

5) Okoliczność zmiany terminu spowodowane jest wystąpieniem opóźnienia w dokonaniu przez 

Wykonawcę określonych czynności lub ich zaniechanie na skutek działań lub zaniechań 

właściwych organów państwa, administracji państwowej albo samorządowej, które nie są 
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następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wydłużenie 

terminu nastąpi adekwatnie do wpływu działania lub zaniechania danego organu; 

6) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy; 

7) Dopuszcza się zmiany Umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek 

słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji 

jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy; 

8) Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 

wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany 

celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie; 

9) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień Umowy, stosownie 

do skutków siły wyższej i podjętych działań łagodzących;  

10) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Umowy; 

11) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  wyraża zgodę na zapis dotyczący § ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz pkt. 3 § 

ZMIANY UMOWY. Reszta zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 22  Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

§ 2 pkt. 3 

Prosimy o rozszerzenie danych osobowych poprzez dodatnie następującego rodzaju danych:  

drugie imię, stan cywilny, Informacja o stanie zdrowia, Płeć, numer dowodu osobistego (data 

wydania, organ wydający), numer paszportu (data wydania, organ wydający, data ważności, kraj 

wydania) nazwisko rodowe, numer PESEL, nałogi, data urodzenia, NIP, zawód matki i ojca, miejsce 

urodzenia, numer identyfikacji w UE, data śmierci, obywatelstwo, stopień  pokrewieństwa, imię ojca, 

przynależność wyznaniowa, imię matki, ubezpieczyciel/płatnik NFZ, nazwa zakładu pracy, adres 

zameldowania, adres do korespondencji, urząd skarbowy; imię dzieci, nazwiska dzieci, data 

urodzenia dzieci, adres dzieci, pesel dzieci, adres męża (żony), nazwa banku, numer rachunku 

bankowego, informacja o niepełnosprawności, informacja o schorzeniach kwalifikowanych ZUS, 

informacje o rencie i emeryturze, informacja o niezdolności do pracy lub samo egzystencji, 

informacja o historii zatrudnienia i wykształcenia, informacja o dochodach pracownika, informacja 

dot. przebiegu służby wojskowej, informacja o wynikach badań lekarskich, informacja o statusie 
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materialnym, informacja o uprawnieniach, informacja o wypadkach z protokołem, informacja o 

alimentach i zajęciach komorniczych, inne. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający rozszerza dane osobowe poprzez dodanie do Załącznika nr 2A Umowy § 2 pkt. 3 

następujące rodzaje danych: 

„drugie imię, stan cywilny, Informacja o stanie zdrowia, Płeć, numer dowodu osobistego (data 

wydania, organ wydający), numer paszportu (data wydania, organ wydający, data ważności, kraj 

wydania) nazwisko rodowe, numer PESEL, data urodzenia, NIP, miejsce urodzenia, obywatelstwo, 

stopień  pokrewieństwa, imię ojca, imię matki, ubezpieczyciel/płatnik NFZ, nazwa zakładu pracy, 

adres zameldowania, adres do korespondencji, urząd skarbowy; imię dzieci, nazwiska dzieci, data 

urodzenia dzieci, adres dzieci, pesel dzieci, nazwa banku, numer rachunku bankowego, informacja o 

niepełnosprawności, informacja o schorzeniach kwalifikowanych ZUS, informacje o rencie i 

emeryturze, informacja o niezdolności do pracy lub samo egzystencji, informacja o historii 

zatrudnienia i wykształcenia, informacja o dochodach pracownika, informacja dot. przebiegu służby 

wojskowej, informacja o wynikach badań lekarskich, informacja o statusie materialnym, informacja 

o uprawnieniach, informacja o wypadkach z protokołem, informacja o alimentach i zajęciach 

komorniczych, inne”. 

 

Pytanie nr 23  Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

§ 2 pkt. 1 

Prosimy o dopisanie kategorii osób: Kontrahenci 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopisuje do załącznika nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, § 2 pkt. 1 kategorię osób: Kontrahenci. 

 

 
Pytanie nr 24 Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

§2 

Prosimy o dodanie zapisu dotyczącego wymienionych w § 2 pkt. 3 zakresu danych osobowych. 

Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą 

być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości dane mogą być przekazywane 

przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień umowy. Zakres danych 

może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dodaje zapis do Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, §2.3 :„Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym 

katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości 

dane mogą być przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla 

postanowień umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa”. 
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Pytanie nr 25  Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

§5 pkt.1 

 

Prosimy o rozszerzenie zapisu dotyczącego dalszego powierzenia danych osobowych poprzez 

określenie  zasad  powierzenia właścicielowi autorskich praw majątkowych oraz osobom fizycznym 

współpracującym z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych, które są traktowane jak 

personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających. 

z zastrzeżeniem iż dla potrzeb wykonania Czynności: 

a. W zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczeń usług wdrożeniowych/serwisowych/ 

konsultacyjnych konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez 

Przetwarzającego Danych Osobowych określonemu w Umowie Głównej właścicielowi autorskich 

praw majątkowych do 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. 

b. W zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczeń usług wdrożeniowych/serwisowych/ 

konsultacyjnych 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 Przetwarzającego temu podmiotowi 

Danych Osobowych w ww. zakresie i celu. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 26  Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

§9 pkt. 1 

Prosimy o zmianę czasu na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych na: nie później niż w 

ciągu 72 godziny. Pozostawienie czasu na poziomie 24 godzin, powoduje, konieczność zapewnienia 

dyżuru jednej osoby w każde dni wolne od pracy, co w konsekwencji oznacza konieczność 

podniesienia ceny oferty. Okres 72 godzin jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 27 Załącznik nr 2A do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

§7, pkt. 3  

Prosimy o wydłużenie czasu powiadomienia Administratora o zgłoszeniu roszczenia od podmiotu 

zamierzającego skorzystać ze swoich uprawnień do 72 godz. Pozostawienie czasu na poziomie 48 

godz. powoduje konieczność zapewnienia dyżuru jednej osoby w każde dni wolne od pracy, co w 

konsekwencji oznacza konieczność podniesienia ceny oferty. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 28 Załącznik nr 3 do SWZ 
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Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w numeracji pakietów/zadań na zgodny z zapisami OPZ, tz. 

Zadanie nr 3/pakiet nr 3 to rozszerzenie posiadanego Systemu Szpitalnego Eskulap o nowe moduły 

e-ZWM, e-ZLA a zadanie nr 4/pakiet 4 to System informatyczny – Pulpit Menedżera Zdrowia 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w numeracji pakietów w załączniku nr 3 do SWZ. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                           

Z poważaniem 

 


		2021-06-28T07:58:45+0200




