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Warszawa, dnia 09/08/2017r. 

ZZP.ZP.127/17.712.17 
 

WYKONAWCY 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pisemne zapytania dotyczące postępowania znak: ZZP-127/17 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przeprowadzenie pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach 

leczniczych w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”.  

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pozostałe pytania, które otrzymał Zamawiający.  
 

PYTANIE 1:  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 1 ust. 3 pkt. 5) o treści: „udzielenia bezpłatnej licencji niewyłącznej 

podmiotom leczniczym objętych pilotażem przez okres…” Poprzez wykreślenie słowa „bezpłatnej”, z uwagi na 

przepisy prawa podatkowego obowiązujące w Polsce. Mając na uwadze takie postanowienie „bezpłatna licencja” może 

być potraktowana jako nieodpłatne świadczenie i ulec „oszacowaniu przez Urząd Skarbowy”. Dodatkowo wskazać 

należy, że takie licencje są kalkulowane w ofercie przez Wykonawców i termin „bezpłatna” może wprowadzać 

oferentów w błąd.  

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 1 ust. 3 pkt. 5 załącznika nr 2 do SIWZ- „Ogólne warunki umowy”, 

uwzględniając wniosek Wykonawcy. 

 

PYTANIE 2:  

Prosimy o doprecyzowanie § 1 ust. 7, gdzie: 

„Zamawiający udostępni w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, nieodpłatnie podmiotom leczniczym 

objętym pilotażem, przetłumaczony na język polski Słownik ICNP® wyłącznie na czas realizacji pilotażu oraz przez 

okres 12 miesięcy po zakończeniu pilotażu w danym podmiocie leczniczym.” 

Mając na uwadze argumentację zawartą powyżej (związaną z szacowaniem nieodpłatnych świadczeń), Wykonawca 

sugeruje o wykreślenie terminu „nieodpłatnie”. Sama konstrukcja postanowienia bez wskazanego terminu, 

jednoznacznie będzie wskazywała że jest to typowe zobowiązanie Zamawiającego w celu wykonania zasadniczego 

przedmiotu umowy. 

ODPOWIEDŹ 2:  

Przetłumaczony na język polski Słownik ICNP® zostanie pozyskany od Międzynarodowej Rady 

Pielęgniarek (ICN) przez Zamawiającego do celów pilotażu. Do celów badawczych ICN nie pobiera opłat 

za korzystanie z przedmiotowego słownika.  

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści § 1 ust. 7 załącznika nr 2 do SIWZ- „Ogólne 

warunki umowy”, uwzględniając wniosek Wykonawcy. 
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PYTANIE 3: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do § 1 nowy ust. 11 o treści: 

„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, 

odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz 

jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia 

wykonania prac nim objętych” 

Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sytuacji 

realizacji wszystkich zobowiązań, powyższe postanowienia ma na celu wyeliminowanie takich sytuacji. 

ODPOWIEDŹ 3:  

Zgodnie z § 1 ust. 8 załącznika nr 2 do SIWZ- „Ogólne warunki umowy”, Zamawiający i Wykonawca są 

zobowiązani do podpisania protokołów cząstkowych i protokołu końcowego, dlatego Zamawiający nie 

uwzględnił propozycji Wykonawcy. 

 

PYTANIE 4: 

Wnosimy kolejny raz o wykreślenie sformułowania „nieodpłatne przekazanie” sprzętu w §7 ust. 3 Sprzęt zostanie 

skalkulowany i przekazany w ramach wynagrodzenie, więc nie będzie to nieodpłatnie.  

ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 7 ust. 3, w którym uwzględnił wniosek 

Wykonawcy. 

 

PYTANIE 5: 

Wykonawca sugeruje zmianę terminów wskazanych w §9 ust. 3 zgodnie z którymi:  

„Termin usunięcia awarii krytycznych, nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia zgłoszenia reklamacji przez 

podmiot leczniczy, natomiast termin usunięcia awarii niekrytycznych – nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji przez podmiot leczniczy.” na powszechnie przyjęte w umowach IT, wnosząc o dodanie zapisu: Termin 

usunięcia awarii: 

- w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego 

(w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania 

jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie 

działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: 

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez 

Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy; 

(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie 

do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 

- w pozostałych przypadkach: 

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez 

Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; 

(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego 

wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 

ODPOWIEDŹ 5: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym sprecyzowano 

warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS, przy uwzględnieniu propozycji Wykonawcy. 

 

PYTANIE 6: 

Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszczać będzie w § 9 zapis o wyłączeniu rękojmi np.: 

„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu..” 

Wykonawca argumentuje propozycję wykreślenia takiego zapisu tym, że w tego typu umowach uprawnienia z rękojmi 

nie powinny mieć zastosowania. 
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ODPOWIEDŹ 6:  

Przytoczony w pytaniu § 9 nie podnosi kwestii rękojmi. W związku z tym Zamawiający nie uwzględnił 

wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU -  § 19 

ust. 3 poprzez skreślenie zapisu „rękojmi za wady”, z uwagi na fakt, iż Wykonawca daje gwarancję na 

prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie systemu informatycznego HIS na okres 12 miesięcy od 

dnia jego wdrożenia. 

 

PYTANIE 7: 

Wskazać należy, że w odniesieniu do rynku IT i firm działających na tym rynku kwestia praw autorskich i 

przekazywania kodów źródłowych do oprogramowania ma zasadnicze znacznie. W przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający wymaga, aby w ramach licencji (§11 ust. 3 pkt. 4,8,9) Wykonawca przekazał prawa do: 

„4) zwielokrotnienia kodu źródłowego, plików źródłowych, tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to 

prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części dowolnymi środkami w dowolnej formie, 

opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub inne zmiany) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych 

czynności, w szczególności w celu wykorzystania do współpracy z innymi programami; 

8) łączenia utworu w całości lub w jego części z innymi dziełami, opracowanymi poprzez dodanie różnych elementów;  

9) tworzenia opracowań, przeróbek utworów i dokumentacji oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie;” 

Wykonawca sugeruje WYKREŚLENIE powyższych pól eksploatacji jako wkraczających w strefę własności 

Wykonawcy. Zaakcentować trzeba przede wszystkim, że: 

1. Wykonawca NIE MOŻE zgodzić się na ingerencję w kod, gdyż uniemożliwi to właściwe świadczenie serwisu 

oprogramowania (Wykonawca nie będzie wiedział co jest zmienione albo ingerencja w kod powodować będzie 

nieodwracalne skutki)! W takim wypadku wszelka odpowiedzialność powinna spoczywać na Zamawiającym. 

Ewentualnie jeżeli Zamawiający obawia się np. faktu upadłości Wykonawców, zasugerować można depozyt kodów 

źródłowych, do których dostęp będzie możliwy w określonych przyczynach. 

ODPOWIEDŹ 7:  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §11 Licencja i 

prawa autorskie poprzez modyfikację ust. 3 i dodanie ust. 4-5 regulujących zakres licencji niewyłącznej do 

korzystania z dodatkowych funkcjonalności powstałych w wyniku rozbudowy systemu informatycznego 

HIS.   

 

PYTANIE 8: 

Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do § 13 zapisu o treści: 

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości  z umowy 

netto.” 

Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością 

skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi u Wykonawcy, 

kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli 

w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich 

produktów po niższej cenie. 

Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w 

zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co 

ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim 

Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – 

współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. 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”. 



4 
 

- „(…)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.” 

ODPOWIEDŹ 8:  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §13 Zobowiązania 

i świadczenia Wykonawcy, uwzgledniające propozycje Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności 

odszkodowawczej stron.  

 

PYTANIE 9: 

Z uwagi na cywilistyczną zasadę równości Stron postępowania, akcentowaną wielokrotnie przez UZP oraz 

orzecznictwo KIO, Wykonawca wnosi o zmianę postanowień §14 (dotyczącego poufności) i dostosowanie ich w taki 

sposób aby były one SYMETRYCZNE dla obu Stron. W niniejszym postępowaniu Wykonawca również przekazuje 

Zamawiającemu swoją tajemnicę przedsiębiorstwa. 

ODPOWIEDŹ 9: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - § 14 poprzez 

dodanie ust. 3 o następującej treści: „Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa otrzymanych przez Zamawiającego od Wykonawcy może nastąpić 

wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.” 

 

PYTANIE 10:  

Wykonawca sugeruje, że z uwagi na cywilistyczną równość stron (akcentowaną także w orzecznictwie KIO), kary 

umowne za odstąpienie w §20 powinny odnosić się także do Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 10:  

Zamawiający nie uwzględnił propozycji przedstawionej przez Wykonawcę z uwagi na fakt,  

iż w umowie zawartej z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze przepis 

wskazujący, iż „(…) w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie również przepisy 

Kodeksu cywilnego”. Tym samym w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą miały zastosowanie przepisy 

art. 492 i 493 Kodeksu cywilnego.  

PYTANIE 11: 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w §20 będzie naliczał kary umowne od „wartości netto”. 

Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia 

wykonawcy) właściwą praktyką jest formułowanie zapisów dotyczących kar w oparciu o wynagrodzenie netto. 

ODPOWIEDŹ 11:  

Zamawiający informuje, iż ewentualne kary umowne będą naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto 

określonej w umowie. 

 

PYTANIE 12: 

Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza dodanie w § 20 nowego ustępu o treści: 

„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20%  wartości netto 

wynagrodzenia.” 

Wykonawca argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia musiałby skutkować 

przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów rynkowych. Zasady dobro-

rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa czyniła zadość funkcjonującym zasadom rynku. 

ODPOWIEDŹ 12:  

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - § 20 

ust. 4, określając limit naliczania kar umownych. 

 



5 
 

PYTANIE 13: 

Ad 13. Wykonawca sugeruje aby w §20 w miejsce słowa „opóźnienie” użyć terminu bardziej właściwego a mianowicie 

„zwłoka” – co skutkować będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia przez Wykonawcę w innym wypadku 

naliczenie kar będzie niezasadne. Wykonawca wskazuje, że właściwym jest ponoszenie konsekwencji wyłącznie za 

okoliczności zależne od Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ 13:  

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - § 20 ust. 3, częściowo uwzględniając propozycje 

Wykonawcy. 

PYTANIE 14: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem odnośnie §20 ust. 5 o wykreślenie tego zapisu. Właściwą praktyką jest 

dochodzenie kar na zasadach ogólnych, w takim przypadku ich zasadność jest weryfikowana sądownie. Dodatkowo 

niespotykanym jest potrącenia odszkodowania z wynagrodzenia. Przy odszkodowania należy wykazać wysokość 

szkody – która oceniania jest sąd. Taki zapis eskaluje nierówność stron umowy. 

ODPOWIEDŹ 14: 

Zamawiający nie uwzględnił propozycji przedstawionej przez Wykonawcę z uwagi na fakt, iż zapis § 20 ust. 

5 jest często stosowany przez Zamawiających będących organami administracji rządowej. 

 

PYTANIE 15:  

Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o dodanie w § 20 ustępu o treści: 

„Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do naliczenia kary, po 

upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa.” 

ODPOWIEDŹ 15: 

Zamawiający nie uwzględnił propozycji przedstawionej przez Wykonawcę z uwagi, iż pytanie nie stanowi 

wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

PYTANIE 16: 

Zwracamy się z wnioskiem do dodanie do Załącznika niezbędnego przy tego typu umowach ustępu o treści: 

„Zamawiający oraz podmioty lecznicze zobowiązane są, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego (w tym 

mailowego) wezwania Wykonawcy: 

a) przekazać Wykonawcy na piśmie wszelkie informację i dane dotyczące posiadanej infrastruktury systemów 

informatycznego działającego w placówkach 

b) udostępnić Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu Umowy serwer (-y) i infrastrukturę na której ma zostać 

zainstalowany oprogramowanie, 

c) przekazać inne niż wskazane w pkt. a) i b) informację i dane, konieczne dla prawidłowego zrealizowania Umowy.” 

Wskazać należy, że zgodnie z niepodważalnym stanowiskiem doktryny umowa dostawy (wdrożenia) systemu oraz 

dostarczenia sprzętu stanowi umowę o dzieło. Mając to na uwadze, zarówno przyjmujący dzieło jak i podmiot 

zlecający wykonanie dzieła posiadają określone prawa i obowiązki. Aby właściwie i terminowo zrealizować obowiązki 

Zamawiający oraz podmioty lecznicze powinien być zobowiązany do współdziałania, tak jak w sugerowanym 

postanowieniu.  

ODPOWIEDŹ 16: 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z wykorzystaniem systemu HIS (do którego 

Wykonawca posiada prawo do ingerencji w kody źródłowe), który został wdrożony w podmiotach 

leczniczych objętych pilotażem. Wykonawca, po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu listę 

podmiotów leczniczych, w których wdrożył system HIS, a następnie we współpracy  

z Zamawiającym opracuje „Metodykę określającą kryteria i sposób wyboru podmiotów leczniczych do 

pilotażu”. Wymagania w zakresie obowiązków podmiotów leczniczych objętych pilotażem będą określone w 
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przedmiotowej metodyce oraz umowach które zostaną zawarte pomiędzy Zamawiającym i podmiotami 

leczniczymi. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przewiduje dodatkowych załączników do OWU. 

 

PYTANIE 17: 

Prosimy o odpowiedź, czy kwestie powierzenia danych osobowych przez poszczególnych administratorów danych 

będą regulowane w umowach z podmiotami?  

ODPOWIEDŹ 17: 

Kwestie powierzenia danych osobowych przez poszczególnych administratorów danych będą regulowane w 

umowach z podmiotami leczniczymi objętych pilotażem. 

 

PYTANIE 18:  

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 1 ust. 8 

Czy Zamawiający potwierdzi, że podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag wszystkich protokołów 

cząstkowych dla Części od I do IV, będzie zobowiązywało go do podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń i uwag? 

ODPOWIEDŹ 18:  

W przypadku gdy Zamawiający dokona odbioru bez zastrzeżeń i uwag wszystkich części zamówienia, 

zobowiązuje się równocześnie do podpisania bez zastrzeżeń i uwag protokołu końcowego. 

 

PYTANIE 19:  

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 1 ust. 9 

W jakim terminie od zakończenia danej Części zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przedstawi Wykonawcy 

protokół jej odbioru do podpisu? 

ODPOWIEDŹ 19: 

Zamawiający po zakończeniu danej Części zamówienia, przedstawi Wykonawcy protokół jej odbioru do 

podpisu, w możliwie najkrótszym terminie, niezwłocznie po dokonanej weryfikacji prawidłowości 

i terminowości wykonanych prac. 

 

PYTANIE 20: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 6 ust. 3 

Prosimy o określenie maksymalnej ilości oddziałów podmiotu leczniczego, dla której Wykonawca zobowiązany będzie 

do opracowania szablonów opieki pielęgniarskiej, w przypadku, o którym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy. 

ODPOWIEDŹ 20: 

Minimalną liczbę oddziałów Zamawiający szczegółowo określił w wymaganiu WF 09.002 Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 

podkreśla, iż zmniejszenie liczby podmiotów będzie dokonane w porozumieniu z Wykonawcą, w 

wyjątkowych przypadkach. Hipotetycznie, w sytuacji zmniejszenia liczby podmiotów leczniczych objętych 

pilotażem poniżej 8 podmiotów, koniecznym będzie opracowanie szablonów dla dodatkowego trzeciego 

rodzaju oddziału. W przypadku 4 podmiotów niezbędne będzie opracowanie szablonów dla 4 różnych 

rodzajów oddziałów, itd. Maksymalna liczba oddziałów o różnej specyfice, które będą mogły zostać objęte 

pilotażem wynosi 8 oddziałów (w przypadku gdy tylko 2 podmioty lecznicze zostaną objęte pilotażem). 

Powyższa sytuacja jest uzależniona od chęci współpracy podmiotów leczniczych, w których Wykonawca 

wdrożył system HIS. 

 

PYTANIE 21: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 6 ust. 6 
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Prosimy o doprecyzowanie, jaką dokumentację ma na myśli Zamawiający w tym postanowieniu wzoru umowy, oraz 

wskazanie pól eksploatacji na jakich udzielenia mu licencji do tej dokumentacji będzie oczekiwał Zamawiający, jak też 

potwierdzenie, że licencja ta będzie licencją niewyłączną. 

ODPOWIEDŹ 21: 

W załączniku nr 1 OWU w § 6 ust. 1 Zamawiający wskazał wymaganą dokumentację dotyczącą paneli 

eksperckich oraz doprecyzował postanowienia w zakresie licencji do przedmiotowej dokumentacji w § 11 

ust. 6 i 7. 

 

PYTANIE 22: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 7 ust. 3 

Czy Zamawiający potwierdzi, że dostawa sprzętu, o którym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy objęta jest 

wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia, a rzeczywistym przekazującym podmiotom leczniczym, objętym 

pilotażem, jest Zamawiający, jednocześnie odpowiednio zmieniając treść tego postanowienia wzoru umowy? 

ODPOWIEDŹ 22: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 7 ust. 3, w którym uwzględnił wniosek 

Wykonawcy. 

 

PYTANIE 23: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 9 ust. 3 

Czy Zamawiający potwierdzi, że termin usunięcia awarii krytycznej liczony jest od końca dnia, w którym zgłoszona 

została reklamacja w jej zakresie przez podmiot leczniczy? 

ODPOWIEDŹ 23: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym sprecyzowano 

warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS. 

 

PYTANIE 24: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 10 ust. 1 i 2 

Prosimy o wskazanie, w jakiej formie i terminie mają zostać dokonane uzgodnienia terminów szkoleń z Zamawiającym 

i kierownikami podmiotów leczniczych, o których mowa w tych postanowieniach wzoru umowy. 

ODPOWIEDŹ 24: 

Z uwagi, iż pilotaż będzie przeprowadzany z zaangażowaniem całego personelu pracującego na oddziale 

objętym pilotażem, koniecznym będzie zabezpieczenie nieprzerwalnego funkcjonowania oddziału. Dlatego 

też nie dopuszczalna jest sytuacja wysłania, przez dyrektora podmiotu leczniczego, na szkolenie całego 

personelu obsługującego dany oddział. Uzgodnienie terminów szkoleń powinno być dokonane w formie 

elektronicznej lub papierowej w terminie umożliwiającym Wykonawcy zorganizowanie szkoleń przed 

rozpoczęciem pilotażu w danym podmiocie leczniczym. Zgodnie z OPZ Wykonawca ma przeprowadzić 

szkolenia w terminie do 30.06.2019 r. W opinii Zamawiającego terminy szkoleń powinny być ustalone 

najpóźniej do 31.12.2018 r. 

 

PYTANIE 25: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 11 ust. 3 pkt 5) 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „plotowania utworu”, którym jest program 

komputerowy w postaci dodatkowej funkcjonalności powstałej w wyniku rozbudowy systemu informatycznego HIS. 

ODPOWIEDŹ 25: 

Zakres eksploatacji określony plotowaniem odnosi się do dokumentacji systemu HIS, stanowiącej element 

rozbudowanego systemu HIS. 
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PYTANIE 26: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 17 ust. 8 

Czy Zamawiający potwierdzi, że w niniejszym postanowieniu wzoru umowy miał na myśli odsetki i przypadki 

naliczania odsetek przewidziane w art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego? 

ODPOWIEDŹ 26: 

Do zapisów § 17 ust. 8 stosuje się odpowiednio zasady przewidziane w art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. 

 

PYTANIE 27: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 20 ust. 1 

Czy Zamawiający potwierdzi, że przez „nieprzystąpienie przez Wykonawcę do umowy” miał na myśli nieprzystąpienie 

do wykonania umowy w ogóle? 

ODPOWIEDŹ 27: 

Poprzez „nieprzystąpienie przez Wykonawcę do umowy” Zamawiający rozumie brak podjęcia prac 

zmierzających do realizacji niniejszej umowy. 

 

PYTANIE 28: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 20 ust. 3 pkt 3) 

Czy Zamawiający potwierdzi, że przewidziana tym postanowieniem wzoru umowy kara umowna naliczana jest za 

każde pełne, zakończone, 12 godzin zegarowych braku dostępu do raportów, o których w tym postanowieniu mowa, 

za pośrednictwem przeglądarki internetowej?  

ODPOWIEDŹ 28: 

Zamawiający potwierdza, iż przewidziana w § 20 ust. 3 pkt 3 umowy, kara umowna naliczana jest za każde 

pełne, zakończone, 12 godzin zegarowych braku dostępu do raportów za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej. 

 

PYTANIE 29: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, § 20 ust. 3 pkt 6) 

Czy Zamawiający potwierdzi, że przewidziana tym postanowieniem wzoru umowy kara umowna naliczana jest za 

każde zakończone 24 godziny zegarowe opóźnienia w usunięciu awarii, o których w tym postanowieniu mowa? 

ODPOWIEDŹ 29: 

Zamawiający potwierdza, iż kara umowna o której mowa w § 20 ust. 3 pkt 6 naliczana będzie za każde 

zakończone 24 godziny zegarowe opóźnienia w usunięciu błędów. 

 
PYTANIE 30: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 2: 

„W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt wszelkie dostrzeżone awarie 

dotyczące systemu informatycznego HIS.” 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wyrażenie „wszelkie dostrzeżone awarie” Zamawiający rozumie wszelkie 

zgłoszone Wykonawcy i zaewidencjonowane zgłoszenia serwisowe. 

ODPOWIEDŹ 30:  

Poprzez wyrażenie „wszelkie dostrzeżone błędy” Zamawiający rozumie wszelkie zgłoszone Wykonawcy i 

zaewidencjonowane zgłoszenia błędy. 

 

PYTANIE 31: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 3 

„Termin usunięcia awarii krytycznych, nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia zgłoszenia reklamacji przez 

podmiot leczniczy, natomiast termin usunięcia awarii niekrytycznych – nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji przez podmiot leczniczy.” 
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Ponieważ powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z zapisami OPZ (Identyfikator WP 03.002), zarówno w zakresie 

nazewnictwa zgłaszanych błędów, czasów ich realizacji, jak również sposobu liczenia czasu na realizację zgłoszenia, 

prosimy o potwierdzenie, że poprzez awarię krytyczną Zamawiający rozumie sytuację, w której nie jest możliwe 

prawidłowe używanie Aplikacji z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy 

danych. 

ODPOWIEDŹ 31:  

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym sprecyzowano 

warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS. 

 

PYTANIE 32: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 3 

„Termin usunięcia awarii krytycznych, nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia zgłoszenia reklamacji przez 

podmiot leczniczy, natomiast termin usunięcia awarii niekrytycznych – nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji przez podmiot leczniczy.” 

Ponieważ powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z zapisami OPZ (Identyfikator WP 03.002), zarówno w zakresie 

nazewnictwa zgłaszanych błędów, czasów ich realizacji, jak również sposobu liczenia czasu na realizację zgłoszenia, 

prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem awarii niekrytycznej Zamawiający rozumie działanie powtarzalne, 

pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji na różnych stacjach roboczych (terminalach) i 

prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania. 

ODPOWIEDŹ 32:  

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym sprecyzowano 

warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS. 

 

PYTANIE 33: 

Załącznik nr 1 - OPZ  Identyfikator WP 03.002 

„Wykonawca zapewni dla wdrożonego rozwiązania wsparcie i gwarancję na zasadach analogicznych jak świadczy dla 

pozostałych modułów systemu HIS w podmiotach leczniczych objętych pilotażem, lecz zapewni warunki wsparcia, 

nie gorsze niż: 

• Przyjmowanie zgłoszeń – pon – pt: 8-16 

• Czas reakcji awaria – 1 godzina 

• Czas realizacji: 

o Usterka, zgłoszenie, zapytanie – 1 dzień roboczy (pod warunkiem, że zakres prac nie przekracza 4 godz.) 

o Usterka, zgłoszenie, zapytanie – 3 dni (pod warunkiem, ze zakres prac nie przekracza 2 dni).” 

Ponieważ powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z zapisami wzoru umowy §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 

3, zarówno w zakresie nazewnictwa zgłaszanych błędów, czasów ich realizacji, sposobu liczenia czasu na realizację 

zgłoszenia, jak również standardowymi zasadami świadczenia usług przez Wykonawcę, prosimy o potwierdzenie, że 

wsparcie i gwarancja będą odbywały się na zasadach analogicznych, na jakich Wykonawca świadczy serwis dla 

pozostałych modułów systemu HIS w podmiotach leczniczych objętych pilotażem. Prosimy zatem o usunięcie z 

wymagania wszystkich punktatorów. 

ODPOWIEDŹ 33:  

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednakże Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia 

Załącznika nr 1 OPZ – wymaganie WP 03.002 oraz Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym 

sprecyzowano warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS.  

 

PYTANIE 34: 

Załącznik nr 1 - OPZ  Identyfikator WP 03.002 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o doprecyzowanie zapisów poszczególnych 

punktów w następujący sposób: 
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Wykonawca zapewni dla wdrożonego rozwiązania wsparcie i gwarancję na zasadach analogicznych jak świadczy dla 

pozostałych modułów systemu HIS w podmiotach leczniczych objętych pilotażem, lecz zapewni warunki wsparcia, 

nie gorsze niż: 

• Przyjmowanie zgłoszeń – pon – pt: 8-16 (dni robocze) 

• Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 4 godziny, w godzinach pracy serwisu 

• Czas realizacji: 

o Awaria krytyczna: 48 godzin, liczonych od upłynięcia czasu reakcji, w godzinach pracy serwisu 

o Awaria niekrytyczna– 7 dni roboczych liczonych od upłynięcia czasu reakcji 

o Zgłoszenie, zapytanie – 10 dni roboczych liczonych od upłynięcia czasu reakcji 

o Usterka programistyczna – 30 dni roboczych liczonych od upłynięcia czasu reakcji 

W przeciwnym wypadku, wobec braku szczegółowych definicji oraz świadczenia usług serwisowych dla wdrażanego 

modułu na zasadach odmiennych od świadczenia usług serwisowych dla pozostałych modułów wdrożonych w 

podmiotach leczniczych, może dochodzić do licznych niejasności w tym zakresie. Dodatkowo, wspomniane ryzyko 

biznesowe z pewnością zostanie uwzględnione przez potencjalnych Wykonawców w wycenie ofert. 

ODPOWIEDŹ 34: 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednakże Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia 

Załącznika nr 1 OPZ – wymaganie WP 03.002 oraz Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4,  

w którym sprecyzowano warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS.  

 

PYTANIE 35: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 4. 

„Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie  

w godzinach pracy podmiotu leczniczego”. 

Zgodnie z OPZ  Identyfikator WP 03.002 Wykonawca zapewni dla wdrożonego rozwiązania wsparcie  

i gwarancję na zasadach analogicznych jak świadczy dla pozostałych modułów systemu HIS  

w podmiotach leczniczych objętych pilotażem, a przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się od pon. do pt. w godz. 

8-16:00. Dodatkowo czy ww. punkt Umowy odnosi się jedynie do zgłoszeń awarii czy do wszystkich zgłoszeń 

serwisowych/gwarancyjnych? Prosimy o ujednolicenie zapisów.  

ODPOWIEDŹ 35: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 5, w którym ujednolicono zapisy 

dotyczące zgłoszeń gwarancyjnych. 

 

PYTANIE 36: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 6. 

„Gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń i nieprawidłowego działania systemu informatycznego HIS, będących 

skutkiem”: 

1) Nieprzestrzegania zasad obsługi i konserwacji oprogramowania, określonych w dokumentacji systemu 

informatycznego HIS, instrukcjach i innych dokumentach. 

2) Dokonywania samowolnych zmian i napraw, używania oprogramowania bądź wraz z nim innych aplikacji, 

systemów i programów, które nie posiadają stosownego dopuszczenia lub też łączenia oprogramowania w sposób 

nie zaakceptowany przez Wykonawcę. ” 

W celu doprecyzowania powyższych zapisów, prosimy o dopisanie następujących wykluczeń: 

3) użytkowania oprogramowania na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych 

oraz bezpieczeństwa oraz minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk 

i producenta Motoru bazy danych,  

4) wadliwego zasilania, awarii klimatyzacji lub urządzeń utrzymujących wilgotność powietrza, a także awarii 

nośników danych, takich jak: dyskietki, taśmy do streamerów, CD-ROMy,  
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5) nieautoryzowana przez Wykonawcę zmiana parametrów Infrastruktury dokonana po wykonaniu instalacji 

Oprogramowania Aplikacyjnego, 

6) użytkowania Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną  

i zasilaniem elektrycznym, 

7) działania wirusa komputerowego, 

8) wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez 

Wykonawcę,  

9) niewłaściwej parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem 

sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę,  

10) działania Siły Wyższej, 

11) niewykonania przez Zamawiającego opublikowanych w serwisie HD Uaktualnień Aplikacji, 

12) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja 

Aplikacji mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów), 

13) niezastosowania się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej Uaktualnień 

opublikowanych przez Wykonawcę, 

14) użytkowania Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami 

umowy licencyjnej. 

ODPOWIEDŹ 36: 

Zamawiający uwzględnił propozycje przedstawione przez Wykonawcę wyłącznie w zakresie pkt. 3-7. 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 7, poprzez dodanie dodatkowych 

włączeń w ramach gwarancji. 

 

PYTANIE 37: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §11 Licencja i prawa autorskie:  

Zamawiający określił niezwykle obszerne uprawnienia licencyjne jakie mają przysługiwać podmiotom leczniczym 

będącym beneficjentami projektu w szczególności pola jego eksploatacji.  

Zgodnie z postanowieniami § 11 podmioty te zyskają w stosunku do utworu będącego „dodatkowymi 

funkcjonalnościami systemu informatycznego HIS powstałymi w wyniku jego Rozbudowy” uprawnienia właściwie 

tożsame z jego autorem. Podmiot będzie mógł dowolnie system zmieniać, dekompilować, i rozpowszechniać go na 

rynku, w szczególności zyska uprawnienia do:  

- modyfikacji i aktualizacji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia pilotażu; 

1) utrwalania i zwielokrotnianie na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji, 

2) publicznego udostępniania oraz odtwarzania i wyświetlania, w tym użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy 

lub dzierżawy utworu lub jego kopii zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, jakimikolwiek 

środkami w jakiejkolwiek formie; 

3) obrotu całością oraz poszczególnymi elementami utworów, w tym wprowadzania do obrotu; 

4) zwielokrotnienia kodu źródłowego, plików źródłowych, tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to 

prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części dowolnymi środkami w dowolnej formie, 

opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub inne zmiany) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych 

czynności, w szczególności w celu wykorzystania do współpracy z innymi programami; 

5) plotowania; 

6) wielokrotnego wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć 

elektroniczną oraz z urządzeń korzystających z tzw. Pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, 
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wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a 

także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych; 

7) udostępnienia za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym intranetu  

i intranetu; 

8) łączenia utworu w całości lub w jego części z innymi dziełami, opracowanymi poprzez dodanie różnych elementów; 

9) tworzenia opracowań, przeróbek utworów i dokumentacji oraz rozporządzania i korzystania  

z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie; 

10) zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; 

11) tłumaczenia utworu na różne języki obce. 

Z uwagi na brak technicznych możliwości wydzielenia z Systemów HIS dodatkowych funkcjonalności systemu 

opracowanych w wyniku projektu Wykonawca właściwie nie może przystąpić przy tak określonych zapisach do 

postępowania. Z wymogów przedmiotu zamówienia wynika, że będą one stanowiły właściwie immanentną część 

systemu HIS po ich opracowaniu. Tym samym uprawnienia te rozciągną się de facto na pozostałe funkcje systemów 

HIS i każdy podmiot leczniczy uzyska możliwość wprowadzaniu dowolnych modyfikacji w oprogramowaniu, a co 

gorsza możliwość jego rozpowszechniania wraz z opracowaniami.  

Tak szerokie uprawnienia wydają się nie mieć uzasadnienia przedmiotem zamówienia a z całą pewnością spowodują 

wzrost ceny ofert wykonawców. Prosimy niniejszym o rozważenie wprowadzenia modyfikacji treści §11 tak, żeby w 

konsekwencji zapisy te nie odbiegały od standardowych warunków przyjętych na rynku wraz z uzupełnieniem tych 

zapisów o zaproponowane poniżej lub podobne: 

„W przypadku utworów, których z przyczyn technicznych nie da się wyodrębnić z HIS jako autonomicznych 

programów oraz w odniesieniu do programów istniejących, które nie zostały stworzone w ramach realizacji niniejszej 

umowy, powstałych w ramach innych przedsięwzięć lub programów niededykowanych, tj. nieprzeznaczonych 

wyłącznie na potrzeby podmiotów leczniczych i Wykonawcy, Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na ich 

użytkowanie na warunkach określonych w punkcie poniżej.  

Licencja zostanie udzielona na czas nieoznaczony, stanowi licencję niewyłączną i uprawnia do wykorzystania utworu, 

na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych dla korzystania z Utworu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w 

treści Umowy i OPZ z wyłączeniem praw do: obrotu i rozpowszechniania utworu na rynku, jego modyfikacji 

niepowodowanych koniecznością integracji, zwielokrotnienia kodu źródłowego i plików źródłowych, tłumaczenia 

jego formy (dekompilacja).” 

ODPOWIEDŹ 37: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §11 Licencja i prawa autorskie poprzez modyfikację 

ust. 3 i dodanie ust. 4-5 regulujących zakres licencji niewyłącznej do korzystania z dodatkowych 

funkcjonalności powstałych w wyniku rozbudowy systemu informatycznego HIS. 

 

PYTANIE 38: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §12 Zobowiązania i świadczenia Wykonawcy: 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych 

praktyk w zakresie 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 zawarcie w w/w paragrafie umowie następujących klauzul: 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie ograniczona jest do 

rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści Zamawiającego. 
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6. Całkowita wzajemna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia, 

wypłaconego Wykonawcy na podstawie Umowy.” 

ODPOWIEDŹ 38: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §13 Zobowiązania i świadczenia Wykonawcy, 

uwzgledniające propozycje Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron.  

 

PYTANIE 39: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §18 pkt. 1: 

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że przy realizacji przedmiotu umowy czynności będą wykonywane przez co 

najmniej 1 osobę posiadającą orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 

2046 i 1948).” 

Zgodnie z SIWZ pkt. VI Zasady oceny ofert, ppkt. 2.6 wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale osób 

niepełnosprawnych jest kryterium dodatkowo punktowanym, a Zamawiający za brak udziały w/w osób nie przewiduje 

przyznawania Wykonawcy punktów. Ze względu na nieobligatoryjny charakter niniejszego wymagania, prosimy o 

odpowiednią modyfikację wzoru umowy, np. do zaproponowanego brzmienia: 

„W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie udziału osób niepełnosprawnych w realizacji przedmiotu 

Umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że przy realizacji przedmiotu umowy czynności będą wykonywane 

przez co najmniej 1 osobę posiadającą orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r. 

poz. 2046 i 1948).” 

ODPOWIEDŹ 39: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §18 ust. 1, uwzględniając propozycje Wykonawcy. 

 

PYTANIE 40: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne, pkt. 3. Ppkt 1): 

„Zamawiający może nałożyć na wykonawcę karę umowną: 

1) w przypadku niewykonania umowy w terminie, o którym mowa w §2 oraz terminach określonych w 

harmonogramie działań, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §17 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia” 

Prosimy o usunięcie fraz „oraz terminach określonych w harmonogramie działań, ponieważ harmonogram ten nie 

stanowi integralnej części umowy a zgodnie z postanowieniami §12 może ulegać zmianie za zgodą Stron, zmiany te 

jednak nie stanowią zmiany treści umowy. 

ODPOWIEDŹ 40: 

Przyjęty i uzgodniony przez strony harmonogram wyznacza szczegółowe terminy realizacji poszczególnych 

obowiązków w ramach zamówienia i jest dla stron wiążący na gruncie postanowień §12. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie. 

 

PYTANIE 41: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne 

Ponieważ przyczyny opóźnienia mogą być różne, w tym nie zależeć od Stron lub leżeć po stronie Zamawiającego,  

prosimy  zamianę „opóźnienia” na „zwłokę” lub „opóźnienie z winy Wykonawcy”. 

ODPOWIEDŹ 41: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §20 ust. 3, częściowo uwzględniając propozycje 

Wykonawcy. 

 

PYTANIE 42: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne, pkt. 3. Ppkt 4) 



14 
 

„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień gwarancyjnych wskazanych w  par. 1 ust. 6 pkt. 2, 

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w §17 ust. 1 za każde stwierdzone i udokumentowane przez podmiot leczniczy naruszenie”. 

Ze względu na fakt, iż awarie sprzętowe są częstym zjawiskiem w branży IT, którego niestety nie da się przewidzieć, a 

w OPZ i wzorze umowy nie odnajdujemy zapisów dotyczących procedury realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w 

zakresie sprzętu, prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do powyższego zakresu, obowiązują zasady gwarancji next 

business day. 

ODPOWIEDŹ 42: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 1 OPZ – wymaganie WP 04.009, w którym 

sprecyzowano zasady zgłoszeń gwarancyjnych oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 OWU - § 20 ust. 3 pkt. 4, 

w którym dokonano zmiany wysokości kar umownych. 

 

PYTANIE 43: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne, pkt. 3 ppkt. 7): 

„W przypadku nie usunięcia awarii w terminach, o których mowa w par. 9 ust. 3, Zamawiający może nałożyć na 

Wykonawcę karę umowną w wysokości 0.2% wynagrodzenia, o którym mowa w §17 ust. 1, za każde 24 godziny 

opóźnienia”. 

Prosimy o zmianę wysokości kary z 0,2% na w wysokości 0,01% wynagrodzenia o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy 

za każde 24 godziny zwłoki (lub: opóźnienia z winy Wykonawcy) ponieważ zaproponowana wartość jest nie 

współmierna i bardzo wysoka, co zasadniczo będzie miało wpływ na koszty jakie Wykonawca będzie musiał wziąć 

pod uwagę przy składaniu oferty. Pozostawienie treści Umowy w takim brzmieniu narusza art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc. 

w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie zapisów godzących w elementarne zasady współżycia 

społecznego, mogących stanowić naruszenie dobrych obyczajów oraz zasad uczciwej konkurencji.  

ODPOWIEDŹ 43: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 20 ust. 3 pkt. 6 w którym dokonano 

zmiany wysokości kar umownych w przypadku nie usunięcia błędów w terminach. 

Zamawiający częściowo uwzględnił wniosek Wykonawcy. 

 

PYTANIE 44: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne, 

Ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo dwukrotnego naliczania potencjalnemu Wykonawcy kary umownej z 

tego samego tytułu, co umożliwiają zapisy pkt.3 ppkt. 5 i 6, uprzejmie prosimy  

o usunięcie pkt. 6 z wzoru umowy. 

ODPOWIEDŹ 44: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §20 ust. 3 pkt. 5, uwzględniając propozycje 

Wykonawcy.  

 

PYTANIE 45: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne, pkt. 3 ppkt.7) 

Ze względu na opcjonalny charakter zatrudniania osób niepełnosprawnych przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

prosimy o dodanie odpowiedniej klauzuli warunkowej do wymienionego punktu. 

ODPOWIEDŹ 45: 

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika nr 2 OWU - §18 ust. 1 uwzględniając propozycje Wykonawcy. 

 

PYTANIE 46: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - §20 Kary umowne 
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W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższe ograniczenia w zakresie kar umownych oraz realną 

możliwość uznania kar umownych za rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 par. 2 kc. prosimy o rozważenie 

możliwości naliczania kary umownej od części wynagrodzenia za przedmiot umowy, którego dotyczy naruszenie. 

ODPOWIEDŹ 46: 

Zamawiający przystał w dużej mierze na propozycję Wykonawcy, m. in. zmniejszył wysokość kar,  

a w niektórych przypadkach odniósł naliczenie kary umownej od wynagrodzenia należnego za daną część 

umowy.  

 

PYTANIE 47: 

OWU § 1, ust. 4. 

a) Prosimy o wyjaśnienie co konkretnie (jaką aplikację) zamawiający rozumie pod określeniem "aplikacja, która 

będzie stosowana w pilotażu"? 

Odpowiedź: 

Pod określeniem „aplikacja” Zamawiający rozumie rozbudowane funkcje systemu HIS lub/i 

dedykowany moduł systemu pod podane warunki pilotażu (moduł pielęgniarek). 

b) Czy Zamawiający określi maksymalną ilość osób, których przeszkolenie będzie obowiązkiem wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Liczba osób została określona w wymaganiu WP 01.002 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 1 od SIWZ. 

 

PYTANIE 48: 

OWU § 1, ust. 5, pkt 1-3. 

Czy Zamawiający dla szkoleń przewidzianych w pkt 1) - 3) określi maksymalną ilość osób (dla każdego punktu), 

których przeszkolenie będzie obowiązkiem wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ 48: 

Liczba osób została określona w wymaganiu WP 02.002 i WP 02.011 Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 od SIWZ.  

Ponadto w przypadku pkt. 2, Zamawiający nie określił liczby osób, których przeszkolenie będzie 

obowiązkiem Wykonawcy. Należy przyjąć, iż szkolenie będzie dotyczyło min. 16 pracowników do spraw 

informatycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych objętych pilotażem.   

 

PYTANIE 49: 

OWU § 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku kiedy z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie będzie innej 

możliwości dochowania terminu końcowego ustalonego na 31.12.2019r. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia 

czasu trwania pilotażu w podmiotach leczniczych, np. o miesiąc lub dwa miesiące? 

ODPOWIEDŹ 49: 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia pilotaż w podmiotach leczniczych będzie trwał 

min. 6 miesięcy w każdym oddziale. Z uwagi na zebranie wiarygodnych danych Zamawiający nie 

przewiduje skrócenia czasu trwania pilotażu. Jednakże należy podkreślić, iż zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy została przewidziana w § 21 ust. 2 Ogólnych Warunków Umowy. 

 

PYTANIE 50: 

OWU § 3, ust. 1 

a) Prosimy o wyjaśnienie, czy treść zawieranych umów będzie jawna dla wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Treść umów o których mowa w § 3, ust. 1 OWU zostanie uzgodniona z Wykonawcą. 
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b) Prosimy o wyjaśnienie, czy 6-miesięczny czas trwania pilotażu rozpocznie i zakończy się dla każdego podmiotu 

leczniczego w tym samym czasie, czy Zamawiający dopuszcza różne terminy rozpoczęcia i zakończenia pilotażu w 

poszczególnych podmiotach leczniczych biorących udział w projekcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza różne terminy rozpoczęcia i zakończenia pilotażu w poszczególnych 

podmiotach leczniczych biorących udział w projekcie, pod warunkiem zakończenia pilotażu w terminie 

31.12.2019 r. 

 

PYTANIE 51: 

OWU § 3, ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku, kiedy z powodu zbyt małej ilości oddziałów szpitalnych  

w Podmiotach leczniczych chętnych do przeprowadzenia pilotażu nie dojdzie on w ogóle do skutku? 

ODPOWIEDŹ 51: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 21 ust. 5, w którym przewidział 

możliwość objęcia pilotażem mniejszej liczby oddziałów.   

 

PYTANIE 52: 

OWU § 6, ust. 1, pkt 1-2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy podzbiory określone w pkt 1) i szablony określone w pkt 2) mają zostać opracowane dla 

każdego typu oddziału w podmiocie leczniczym objętym pilotażem (nawet da takiego typu oddziału, który nie był 

objęty pilotażem), czy też wymagania dotyczą tylko tych oddziałów w ramach podmiotu leczniczego, które objęte były 

pilotażem? 

ODPOWIEDŹ 52: 

Dokumenty o których mowa w § 6, ust. 1, pkt 1-2 zostaną opracowane tylko dla oddziałów objętych 

pilotażem. 

 

PYTANIE 53: 

OWU § 6, ust. 2 

a) Prosimy o wyjaśnienie, kto dokonuje wyboru oddziałów (Zamawiający, czy wykonawca)? 

Odpowiedź: 

Wybór oddziałów zostanie dokonany przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, z 

zastosowaniem zasad określonych w rozdziale 1.3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

b) Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku, kiedy w danym podmiocie leczniczym funkcjonują tylko oddziały o 

jednej specjalności? 

Odpowiedź: 

Pilotaż zostanie przeprowadzony w 16 podmiotach leczniczych, zaś w każdym podmiocie leczniczym 

pilotażem zostanie objęty tylko jeden oddział. Zamawiający dopuszcza podmioty lecznicze posiadające 

oddziały o jednej specjalności. 

 

PYTANIE 54: 

OWU § 7, ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca po przekazaniu sprzętu w ramach doposażenia do podmiotu leczniczego nie 

ponosi odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie przekazanych rzeczy. 

ODPOWIEDŹ 54: 

Zasady postępowania w takim przypadku zostaną ustalone przez Zamawiającego, w porozumieniu z 

Wykonawcą, i określone w umowie z podmiotami leczniczymi. W opinii Zamawiającego za przekazany 

sprzęt powinien odpowiadać podmiot leczniczy. 
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PYTANIE 55: 

OWU § 8, ust. 1 

a) Prosimy o usunięcie z przedmiotowego postanowienia określenia "w szczególności". 

Odpowiedź: 

Wniosek Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ i nie posiada uzasadnienia. 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

b) Prosimy o doprecyzowanie, że wsparcie techniczne świadczone ma być w dni robocze, tj. od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 8 ust. 1, w którym doprecyzowano 

terminy udzielania wsparcia technicznego. 

 

PYTANIE 56: 

OWU § 8, ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie dla ilu osób i w jakim wymiarze czasowym mają zostać przeprowadzone szkolenia,  

o których mowa w przedmiotowym postanowieniu? 

ODPOWIEDŹ 56: 

Zasady realizacji szkolenia określono w § 10 ust. 3 OWU. Zamawiający doprecyzował w Załączniku nr 1 

OPZ – wymaganie WP 02.009 minimalną liczbę osób, których przeszkolenie będzie obowiązkiem 

Wykonawcy. Zgodnie z OPZ Wykonawca przeszkoli ogółem minimum 16 pracowników ds. 

informatycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych objętych pilotażem. 

 

PYTANIE 57: 

OWU § 8, ust. 3 

Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku, kiedy wykonawca nie świadczy usług wsparcia technicznego dla pozostałych 

modułów systemu HIS w danym podmiocie leczniczym? 

ODPOWIEDŹ 57: 

W przypadku, gdy wykonawca nie świadczy usług wsparcia technicznego dla pozostałych modułów 

systemu HIS w danym podmiocie leczniczym minimalne warunki wsparcia określają postanowienia 

wymagania WP 03.002 Załącznika nr 1 – OPZ. 

 

PYTANIE 58: 

OWU § 9, ust. 1 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma rozumieć określenie momentu początkowego, od którego biec 

ma 12-miesięczny okres gwarancji wymagany dla systemu HIS. Moment ten został określony jako: "od dnia jego 

wdrożenia (...), przy czym system HIS nie będzie wdrażany w podmiotach leczniczych, ponieważ już w nich 

funkcjonuje. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli wdrożenie rozbudowanego modułu. 

ODPOWIEDŹ 58: 

W § 9, ust. 1 Zamawiającemu chodzi o gwarancję na rozbudowane funkcje systemu HIS lub/i dedykowany 

moduł systemu pod podane warunki pilotażu (zgodnie z OPZ „moduł pielęgniarek”). Zamawiający 

dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 1, w przedmiotowym zakresie. 

 

PYTANIE 59: 

OWU § 9, ust. 3 

a) Zwracamy uwagę, że wymagania odnoszące się do poziomu usług serwisowych zostały odmiennie sformułowane 

na stronie nr 25 OPZ. Prosimy o wyjaśnienie, które z wymagań są wiążące. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 1 OPZ – wymaganie WP 03.002 oraz 

Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym sprecyzowano warunki i terminy usuwania błędów 

systemu HIS.  

b) Prosimy o wyjaśnienie, według jakich kryteriów awarie będą klasyfikowane na awarie krytyczne i niekrytyczne. 

Jasne kryteria w tym zakresie są niezwykle istotne z uwagi na bardzo dużą różnicę w wymaganych czasach napraw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 3-4, w którym sprecyzowano 

warunki i terminy usuwania błędów systemu HIS. W przedmiotowych przepisach dokonał podziału 

błędów (błędy krytyczne i pozostałe błędy). 

 

PYTANIE 60: 

OWU § 9, ust. 4 

Prosimy o potwierdzenie, że przyjmowanie zgłoszeń i świadczenie usług serwisowych ma odbywać się  

w dniach roboczych (pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00.  

W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o określenie minimalnych wymagań zamawiającego w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ 60: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 9 ust. 5 i Załącznika nr 1 OPZ - 

wymaganie WP 03.002, w którym ujednolicono zapisy dotyczące zgłoszeń gwarancyjnych. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż nie określa szczegółowo w jakich godzinach mają być świadczone usługi 

serwisowe przez Wykonawcę. Zamawiający sprecyzował tylko termin, w którym zakończone mają być 

czynności serwisowe przez Wykonawcę. 

 

PYTANIE 61: 

OWU § 10, ust. 3 

Prosimy o wyjaśnienie dla jakiej ilości osób wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie? 

ODPOWIEDŹ 61: 

Zamawiający doprecyzował w Załączniku nr 1 OPZ – wymaganie WP 02.009 dotyczące minimalnej liczby 

osób, których przeszkolenie będzie obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z OPZ Wykonawca przeszkoli 

ogółem minimum 16 pracowników ds. informatycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych objętych 

pilotażem. 

 

PYTANIE 62: 

OWU § 11, ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg udzielenia licencji dotyczy tylko modułu rozbudowanego na potrzeby pilotażu, ale 

nie dotyczy innych modułów istniejących wcześniej. 

Podobnie prosimy o wyjaśnienie, że licencja na modyfikacje i aktualizację ma odnosić się tylko do modyfikacji i 

aktualizacji rozbudowanego moduły, a nie wszystkich modyfikacji i aktualizacji systemu HIS. 

ODPOWIEDŹ 62: 

Zamawiający potwierdza, iż zapis § 11, ust. 2 dotyczy udzielenia licencji tylko do modułu rozbudowanego na 

potrzeby pilotażu oraz jego modyfikacji i aktualizacji. 

 

PYTANIE 63: 

OWU § 11, ust. 3, pkt 3, 4, 8, 9, 10 

Prosimy o usunięcie wskazanych w w/w postanowieniach pól eksploatacji. W ocenie wykonawcy na potrzeby 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie jest konieczne udzielenie licencji w tak szerokim zakresie jak 

wymaga tego zamawiający. 

Celem umowy jest przeprowadzenie pilotażu w wyniku, którego powstać ma raport pomocny przy podwyższaniu 

jakości usług pielęgniarskich. Celem umowy nie jest nabycie przez podmioty lecznicze, czy zamawiającego praw do 
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oprogramowania, w tym w szczególności prawa do obrotu, zmieniania czy tworzenia opracować utworów 

opracowanych przez wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ 63: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §11 Licencja i prawa autorskie poprzez modyfikację 

ust. 3 i dodanie ust. 4-5 regulujących zakres licencji niewyłącznej do korzystania z dodatkowych 

funkcjonalności powstałych w wyniku rozbudowy systemu informatycznego HIS. 

 

PYTANIE 64: 

OWU § 12, ust. 4 

Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku kiedy termin rozpoczęcia pilotażu nie pozwoli, aby w terminie do 31.12.2019r. 

zmieścił się cały okres wymaganego pilotażu w pełnym 6-miesięcznym wymiarze. 

ODPOWIEDŹ 64: 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia pilotaż w podmiotach leczniczych będzie trwał 

min. 6 miesięcy w każdym oddziale. Z uwagi na zebranie wiarygodnych danych Zamawiający nie 

przewiduje skrócenia czasu trwania pilotażu. Jednakże należy podkreślić, iż zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy została przewidziana w § 21 ust. 2 Ogólnych Warunków Umowy. W przypadku nie 

wywiązania się z terminu realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary 

umowne. 

 

PYTANIE 65: 

OWU § 14, ust. 4 

Prosimy o rozważenie celowości uzupełnienia postanowienia o zwrot: "Obowiązek zachowania poufności ustaje z 

upływem dwóch lat od wygaśnięcia/rozwiązania umowy". 

W chwili obecnej ustalony przez zamawiającego obowiązek zachowania poufności ma charakter bezterminowy, 

tymczasem praktyka rynkowa zmierza w kierunku wprowadzania do umów o zachowaniu poufności terminu ich 

obowiązywania na określony z góry okres czasu. 

ODPOWIEDŹ 65: 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.  

 

PYTANIE 66: 

OWU § 16 

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie po zakończeniu obowiązywania umowy Zamawiający chce mieć uprawnienie 

do wglądu w dokumentację wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ 66: 

Zamawiający będzie posiadał uprawnienia o których mowa w § 16 do końca 2025 r. 

 

PYTANIE 67: 

OWU § 17, ust.2 

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 1) - 4) wpisane zostaną kwoty, które będą przeniesione z tabeli mieszczącej się na 

stronie nr 2 formularza ofertowego. 

Przy braku potwierdzenia, prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostanie dokonany podział całkowitego 

wynagrodzenia wykonawcy na części przysługujące za wykonanie poszczególnych części zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 67: 

Zamawiający potwierdza, iż zapisy § 17, ust.2 zostaną uzupełnione na podstawie kwot określonych  

w formularzu Oferty. 

 

PYTANIE 68: 

OWU § 20, ust. 3, pkt 4 



20 
 

Prosimy o wyjaśnienie, że kara umowna, która została przewidziana w przedmiotowym postanowieniu może być 

nałożona na wykonawcę tylko w przypadku, kiedy nie udzieli on podmiotowi leczniczemu objętemu pilotażem 

gwarancji na sprzęt zgodnie z paragrafem 1 ust. 6 pkt 2. Wykonawca ma wątpliwość, czy Zamawiający nie zamierza 

karać wykonawcy karą umowną w wysokości 3% całego wynagrodzenia za jakiekolwiek uchybienie wynikające z 

udzielonej gwarancji, przy czym wykonawca przypuszcza, że nie taka była intencja Zamawiającego, ponieważ tak 

ustalona kara umowna była karą rażąco wygórowaną i nieprzystającą do charakteru ewentualnego naruszenia umowy. 

ODPOWIEDŹ 68: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2 OWU - § 20 ust. 3 pkt. 4, w którym dokonano 

zmiany wysokości kar umownych poprzez naliczenie kary umownej od wynagrodzenia należnego za daną 

część umowy. 

 

PYTANIE 69: 

OWU § 20, ust. 3, pkt 5 

Prosimy o rezygnację przez Zamawiającego z przyjętej konstrukcji naliczania kar umownych, która jest nie do 

zaakceptowania z uwagi na możliwość nakładania kar rażąco wygórowanych w stosunku do uchybienia obowiązkowi 

umownemu. 

Prosimy o rozważenie celowości zastąpienia ustalonej konstrukcji inną, w której wykonawca ponosiłby 

odpowiedzialność za każdy dzień w opóźnieniu wynikającym z jego winy na poziomie 0,1% wartości umowy. Taka 

konstrukcja będzie mniej opresyjna dla wykonawcy i bardziej będzie odpowiadać warunkom rynkowym. 

ODPOWIEDŹ 69: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - §20 ust. 3 pkt. 5, częściowo uwzględniając 

propozycje Wykonawcy.  

 

PYTANIE 70: 

OWU § 20, ust. 7 

Prosimy o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia o następujące określenie: „Wyłącza się odpowiedzialność 

Wykonawcy za utracone korzyści, natomiast całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za szkody Zamawiającego 

ograniczona jest do wartości wynagrodzenia brutto określonego w Paragrafie 17 ust. 1 Umowy.” 

ODPOWIEDŹ 70: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 OWU - § 13 i § 20 ust. 7, uwzględniając propozycje 

Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron. 

 

PYTANIE 71: 

OWU § 21, ust. 1, pkt 4 

Prosimy o informację o jakich przerwach technologicznych mowa w przedmiotowym postanowieniu? 

ODPOWIEDŹ 71: 

Omawiane postanowienie dotyczy przerwy technologicznej ustalonej przez Wykonawcę systemu HIS  

w celu utrzymania systemu (aktualizacje, konserwacje, upgrade). 

 

PYTANIE 72: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w laptopa o bardzo dużej wydajności baterii tj. 8-10 

godzin pracy, bez konieczności stosowania dodatkowego akumulatora z przetwornicą? Takie rozwiązanie zapewni 

dużą wydajność i wysoki komfort pracy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych podczas 

późniejszej eksploatacji np. wymiana akumulatorów. 

ODPOWIEDŹ 72: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wózek medyczny zamiast akumulatora z przetwornicą będzie 

wyposażony w dedykowaną komorę na baterię oraz okablowanie umożliwiające jego przyszłą rozbudowę 
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tak aby rozbudowa umożliwiała wykorzystywanie akumulatora wraz z przetwornicą umożliwiający zasilanie 

230 V. W tym przypadku należy wyposażyć wózek w dodatkową fabryczną baterię do laptopa. 

PYTANIE 73: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał zamykaną na klucz obudowę na laptopa, umożliwiającą wystawienie 

na zewnątrz matrycy do 17”? Takie rozwiązanie zagwarantuje bezpieczeństwo podczas użytkowania wózka i laptopa. 

Dodatkowo konstrukcja wózka zapobiega zbieraniu się kurzu i bakterii wewnątrz obudowy laptopa, co jest ważnym 

aspektem dotyczącym zasad kontroli infekcji.  

ODPOWIEDŹ 73: 

Zamawiający wymaga aby dostęp do laptopa umieszczonego w wózku medycznym był zabezpieczony 

kluczem. 

PYTANIE 74: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał blat roboczy wyposażony w dwa wbudowane,  zintegrowane z 

obudową uchwyty do przemieszczania, umieszczone z przodu wózka, dodatkowo powierzchnie uchwytów 

zabezpieczone antybakteryjnie w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się zakażeń? Jest to rozwiązanie bardzo 

ergonomiczne, pozwala na prowadzenie wózka w wygodny i pewny sposób obiema rękami.  

ODPOWIEDŹ 74: 

Dostarczone mobilne stacje robocze powinny być łatwe w eksploatacji. Zamawiający wymaga aby 

dostarczone stacje posiadały odpowiednie elementy, niezbędne do łatwego sterowania stacją przez 

pielęgniarkę. Zamawiający wymaga aby elementy wózka posiadały gładkie, nieporowate, łatwe w 

czyszczeniu powierzchnie, z wbudowaną ochroną antydrobnustrojową. W opinii Zamawiającego 

wyposażenie wózków w uchwyty do przemieszczania jest niezbędne do spełnienia wymagania WP 04.006 i 

WP 04.007 określone w OPZ – załączniku nr 1 do SIWZ. 

PYTANIE 75: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał blat roboczy wyposażony w matę ochronną, pozwalającą na 

przechowywanie np. kartek z procedurami lub aktualnie używanej dokumentacji bezpośrednio w zasięgu wzroku? 

Dodatkowo mata chroni przed zabrudzeniami dokumentacji, jest łatwo zmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne. 

ODPOWIEDŹ 75: 

Dostarczone mobilne stacje robocze powinny być łatwe w eksploatacji. Zamawiający wymaga aby 

dostarczone stacje posiadały odpowiednie elementy, niezbędne do łatwej obsługi stacji przez pielęgniarkę. 

W opinii Zamawiającego możliwe jest zastosowanie maty ochronnej. 

PYTANIE 76: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał regulację wysokości blatu roboczego, która odbywa się bezstopniowo, 

płynnie, za pomocą sprężyny gazowej, przy użyciu dźwigni nożnej umieszczonej przy podstawie z przodu wózka w 

celu łatwego dostępu i pełnej kontroli nad regulacją wysokości? Takie rozwiązanie będzie wygodne dla personelu, 

ponieważ umożliwi korzystanie z wózka zarówno osobom niskim jak i wysokim, zapewniając przy tym komfort pracy.  

ODPOWIEDŹ 76: 

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny posiadał regulację wysokości blatu roboczego  

i ekranu laptopa. Jednakże, należy podkreślić, iż Zamawiający wymaga aby dostarczone stacje posiadały 

odpowiednie elementy, niezbędne do łatwej obsługi stacji przez pielęgniarkę. Zastosowanie regulacji 

wysokości blatu roboczego i ekranu laptopa znacznie usprawni obsługę stacji przez pielęgniarkę. 

PYTANIE 77: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał tacę / półkę na klawiaturę z możliwością jej pochylenia w górę i w 

dół, półka wyposażona w uchwyt do estetycznego mocowania przewodów, wykończenie półki zabezpieczone 

antybakteryjnie, w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się zakażeń? Takie rozwiązanie będzie ergonomiczne i 

pozwoli użytkownikowi na dostosowanie kąta nachylenia półki do indywidualnych potrzeb, preferencji oraz wzrostu.  
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ODPOWIEDŹ 77: 

Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w tacę na dodatkową klawiaturę i mysz wsuwaną pod blat 

roboczy wózka. Zamawiający dopuszcza wszelkie istniejące na rynku rozwiązania do zastosowania w 

przedmiotowym przypadku. 

 

PYTANIE 78: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał dwie tace /półki pod mysz (dla osób prawo i leworęcznych) 

umieszczone pod blatem roboczym, półki z możliwością złożenia/schowania pod blat w przypadku ich nieużywania, 

dodatkowo wyposażone w uchwyty do estetycznego mocowania przewodów? Takie rozwiązanie będzie wygodne dla 

personelu ze względu na możliwość korzystania z wózka zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne. 

ODPOWIEDŹ 78: 

Zamawiający dopuszcza aby podstawa pod mysz była przystosowana do używania wózka zarówno przez 

osoby prawo- jak i lewo- ręczne. Zamawiający dopuszcza wszelkie istniejące na rynku rozwiązania do 

zastosowania w przedmiotowym przypadku. 

PYTANIE 79: 

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w szuflady z bezpiecznym mechanizmem zabezpieczającym w 

postaci klucza centralnego w celu zagwarantowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa? 

ODPOWIEDŹ 79: 

Zamawiający wymaga aby wózki były wyposażone w kasety z szufladami, z bezpiecznym mechanizmem 

zabezpieczającym. Poprzez bezpieczny mechanizm zabezpieczający szuflady Zamawiający rozumie zamek 

mechaniczny (na klucz). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamka elektronicznego otwierającego 

szuflady po wprowadzeniu właściwego kodu PIN lub innego równoważnego rozwiązania. 

 

PYTANIE 80: 

Czy Zamawiający w myśl zapisu o klawiaturze samoczyszczącej miał na myśli klawiaturę antybakteryjną? 

ODPOWIEDŹ 80: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie klawiatury zmywalnej - przewidzianej do dezynfekcji zamiennie za 

klawiaturę samoczyszczącą. 

 

PYTANIE 81: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania klawiaturę przeznaczoną do użytku w środowisku medycznym, w tym 

przeznaczoną do dezynfekcji?  

ODPOWIEDŹ 81: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie klawiatury zmywalnej - przewidzianej do dezynfekcji zamiennie za 

klawiaturę samoczyszczącą. 

 

 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.zzpprzymz.pl zamieści szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia wraz z ogólnymi warunkami umowy po naniesionych zmianach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


