OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 08/PN/2018

Z dnia:

28-08-2018

Nazwa (firma) Zamawiającego

Adres Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,
www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1
SIWZ, VII. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opinią UZP dostępną na stronach urzędu, w przypadku
wpłynięcia tylko 1 oferty, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia od wykonawcy
oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczacenowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §2 pkt. 5: W związku ze zmianą nazwy spółki, prosimy o zmianę
danych w zakresie Autora oprogramowania Eskulap z „medhub sp. z o.o.” na „Nexus Polska
Sp. z o. o.”
Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownych poprawek na etapie sporządzania umowy.
Pytanie 3
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §4 Infrastruktura, pkt. 1 „ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że
posiadana przez niego Infrastruktura spełnia wymagania minimalne określone w Załączniku nr
4 do Umowy.”
W związku z wytycznymi Producentów w zakresie minimalnych parametrów Infrastruktury
i zmianami legislacyjnymi dotyczącymi warunkowania pracy systemów informatycznych
prosimy o potwierdzenie, że w przypadku w którym Wykonawca posiada serwis internetowy
Zamawiający wyraża zgodę, aby parametry minimalne wymagane przez Producentów
w odniesieniu do eksploatowanego systemu Eskulap były publikowane on-line stanowiąc
dokument wiążący strony.
Odpowiedź: Zamawiający przypomina, iż jest instytucją finansowaną ze środków publicznych
i nie może dowolnie wydatkować środków finansowych. Zgodnie ustawą prawo zamówień
publicznych i ustawą o dyscyplinie finansów publicznych, a także innymi ustawami
Zamawiający w określony sposób wydatkuje pieniądze. Zamawiający prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach budżetowania, co oznacza, iż wydatki należy zaplanować. Konieczność
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nagłej modyfikacji systemu informatycznego, a tym samym wydatkowania znaczącej kwoty na
ten cel stoi w sprzeczności z aktami prawnymi na podstawie których działa Zamawiający.
Wykonawca musi mieć świadomość, że nie świadczy usług dla „zwykłej” firmy, której nie
obowiązuje sporządzanie budżetu, a decyzje finansowe zapadają jedynie wewnętrznie.
Zamawiający rozumie, iż niezbędna może okazać się modyfikacja pewnych elementów
systemu, jednakże zmiany publikowane on-line nie mogą stanowić dokumentu wiążącego
strony. W przypadku pojawienia się konieczności niezbędnej modyfikacji infrastruktury lub
oprogramowania informatycznego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poinformował go o
tym pisemnie, do czego odniesie się Zarząd Spółki Szpitale Tczewskie S.A.
Pytanie 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ, § 5 Wynagrodzenie
Ponieważ powyższe zapisy zabezpieczają tylko interes Zamawiającego i jako takie mogą
naruszać art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc. w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp – tj. zasady współżycia
społecznego, prosimy o uzupełnienie umowy o zapis:
„Jeżeli opóźnienie w realizacji zobowiązań finansowych wynikających z którejkolwiek z faktur
VAT, wystawionych na podstawie Umowy przekroczy 30 dni, Wykonawca może wstrzymać
realizację usług, stanowiących przedmiot UMOWY z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
z zablokowaniem dostępu do HD włącznie. Ustala się, że przed wstrzymaniem realizacji usług
Wykonawca uprzednio wystosuje do ZAMAWIAJĄCEGO wezwanie do zapłaty z minimum 7dniowym terminem płatności”.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 5
Załącznik Nr 2 do Projektu Umowy 08/PN/2018, Tabela „Usługi Obligatoryjne” wiersz 4
„Nadzór Eksploatacyjny [NE] - 4 wizyty w ciągu roku”. Prosimy o doprecyzowanie określenia
„w ciągu roku”. Proponujemy zmianę zapisu na „w okresie trwania Umowy”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Stosowne modyfikacje zostaną dokonane na etapie
sporządzania umowy.
Pytanie 6
Załącznik nr 4 do SIWZ, Prosimy o aktualizację odwołań do aktów prawnych.
Odpowiedź: Akty prawne zostaną ponownie sprawdzone i w razie potrzeby
zaktualizowane na etapie sporządzania umowy.
Pytanie 7
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §5 Wynagrodzenie pkt. 5 „Wynagrodzenie będzie płatne
przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.”
Prosimy o zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni, gdyż konsekwencją pozostawienia zapisu
w obecnym brzmieniu będzie wkalkulowanie przez Wykonawcę ryzyka biznesowego w cenę
przedstawionej oferty.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 8
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §11 pkt. 15: „WYKONAWCA może powierzyć dane osobowe
objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu
wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
WYKONAWCĘ w niniejszej Umowie.”
Ponieważ powierzenie wykonania niektórych Usług Autorom oprogramowania jest wysoce
prawdopodobne, prosimy o dodanie kolejnego zdania w niniejszym punkcie o następującym
brzmieniu: „Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą
umową Autorom”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający doda stosowny zapis na etapie
sporządzania umowy.
Pytanie 9
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §12 ust. 2: „W szczególnych wypadkach, po uzyskaniu pisemnej
zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA może
powierzyć wykonanie usług
stanowiących przedmiot Umowy Autorom. W takiej sytuacji WYKONAWCA za Autorów
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania”.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności przekazania zgłoszenia do Autora
oprogramowania Impuls, wystarczającym będzie poinformowanie Zamawiającego o tym
fakcie poprzez serwis HD.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 10
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §14 Kary Umowne ust. 1 pkt. b) „w wysokości 0,2%
miesięcznego wynagrodzenia określonego w §5 ust.2 Umowy za każdą godzinę zwłoki
w odniesieniu do terminów wyrażonych w godzinach.”
Prosimy o zmianę wysokości kary z 0,2% na w wysokości 0,1% miesięcznego wynagrodzenia
określonego w §5 ust. 2 Umowy za każdą godzinę zwłoki w odniesieniu do terminów
wyrażonych w godzinach ponieważ zaproponowana wartość w stosunku do kary wyrażonej
w dniach jest nie współmierna i bardzo wysoka, co zasadniczo będzie miała wpływ na
koszty jakie Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę przy składaniu oferty.
Pozostawienie treści SIWZ 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: Zamawiający dopuszcza. Stosowne zapisy zostaną zmodyfikowane na etapie
sporządzania umowy.
Pytanie 11
Załącznik Nr 4 Do SIWZ, §14 Kary Umowne ust. 1 pkt. c) „za nieuzasadnione zerwanie
niniejszej umowy, przez co rozumie się także opóźnienie w jej realizacji, o którym mowa
w pkt. a) i b) powyżej, przekraczające 14 dni kalendarzowych, kara umowna stanowić będzie
różnicę pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy brutto określonym w §5 ust.3,
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pkt. a) Umowy a łącznym wynagrodzeniem zapłaconym WYKONAWCY do dnia zerwania
Umowy.”
W/w zapis zabezpiecza tylko interes Zamawiającego i jako takie może naruszać art. 5 kc, art.
58 § 1 i 2 kc. w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp – tj. zasady współżycia społecznego, w związku
z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu lub zastosowanie zapisu zarówno w odniesieniu
do Wykonawcy, jak i Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający przypomina, iż usługa będzie świadczona dla placówki służby
zdrowia, gdzie obieg elektronicznej informacji i dokumentacji stanowi podstawowe
znaczenie dla jej działania. Nie może zatem nastąpić sytuacja, w której obieg ten zostanie
zaburzony w istotny sposób. Zamawiający wychodząc naprzeciw potrzebom wykonawcy
zgadza się wprowadzić na etapie sporządzania umowy zapis mówiący o wysokości połowy
obecnego wymiaru kary umownej w tym zakresie.
Pytanie 12
Załącznik Nr 3 Do SIWZ, OPZ, Wykaz opcjonalnych usług serwisowych, NE, pkt. 5 c:
Jeżeli czas realizacji usługi realizowanej w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO wykroczy ponad 7h
a jej przerwanie ze względów technicznych lub innych merytorycznie uzasadnionych będzie
niemożliwe lub nieracjonalne, nadgodziny niezbędne do zakończenia prac zostaną
w zależności od woli ZAMAWIAJACEGO odliczone od godzin przysługujących mu w
obrębie umowy lub zostaną rozliczone jako prace dodatkowe zgodnie z cennikiem usług
uzupełniających stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy (stawka poza godzinami pracy
Serwisu).”
Ponieważ załącznik nr 4 do Umowy stanowią Minimalne Parametry Infrastruktury, prosimy
o korektę odwołania.
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka. Cennik usług uzupełniający po jego wypełnieniu i złożeniu
wraz z ofertą będzie obowiązywał jako część oferty. Zostanie dołączony do umowy jako
kolejny załącznik.
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