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Drezdenko, dnia 11 maja 2021 roku 
 

Do   

wszystkich Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na usługę nadzoru autorskiego i serwisu 
oprogramowania aplikacyjnego AMMS/ InfoMedica dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/1/2021, 2021/BZP nr 00046257/01 z dnia 05.05.2021 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany,  
tj.: 
 
Pytanie nr 1 
Czy w zakresie zobowiązania dotyczącego wdrożenia modułu Bank Krwi, w tym dostawy licencji tego modułu, 
Zamawiający wyraża zgodę na związanie się standardowymi warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania? 
Brak zgody na warunki licencyjne producenta oprogramowania uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcy.  
 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający nie stawił szczegółowych wymagań w zakresie warunków licencji producenta oprogramowania. 
Dla doprecyzowania ww. kwestii wprowadza się zmianę w treści dodatku nr 2 do SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Urząd Zamówień Publicznych przekazał dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy 
Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań 
w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj. m.in. "Analizę dobrych praktyk 
w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi 
POIG”. Przedmiotowe dokumenty zostały opracowane w oparciu o praktykę i doświadczenie zarówno 
wykonawców, jak i zamawiających, w tym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a także 
Urzędu Zamówień Publicznych. Podstawowym założeniem prac towarzyszących powstawaniu wyżej 
wymienionych dokumentów, było zrównoważenie ryzyk występujących po stronie wykonawcy i zamawiającego, 
w związku z przygotowywanym, a następnie realizowanym zamówieniem publicznym. W ocenie Urzędu Zamówień 
Publicznych, opracowane materiały w sposób satysfakcjonujący spełniają ten warunek, proponując niejednokrotnie 
rozwiązania kompromisowe, tj. korzystne zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Z tych względów, 
Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, 
niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania 
zamówienia ze środków europejskich. W dokumencie czytamy przykładowo, iż: „Standardem w umowach 
dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej 
wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”. Czy wobec powyższego Zmawiający wyraża zgodę na 
dodanie do Umowy postanowienia: „Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy, ogranicza się do równowartości 100% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy 
na podstawie niniejszej Umowy i nie obejmuje utraconych korzyści”? Brak zgody na ww. ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcy. 
 
 
Odp. do pytania 2 
W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza się zmianę w dodatku nr 5 do SWZ. 
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Treść §16 ust. 9 po zmianie: 
„Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego do wysokości 100% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 2 na zasadach ogólnych (bez utraconych korzyści), jeżeli szkoda 
przewyższa kary umowne określone niniejszej umowie.” 

 
Pytanie nr 3 
Z uwagi na przedmiot zamówienia, prosimy o usunięcie par 16 ust. 8- z uwagi na fakt, iż brak jest ustawowych 
podstaw, w szczególności nie zachodzą przesłanki z art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 436 ust. 4 lit a) Ustawy dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 
12 miesięcy (przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 36 miesięcy) zobowiązany jest do zawarcia 
w umowie zapisów ws kar umownych naliczanych Wykonawcy z tytułu braku realizacji obowiązków wskazanych 
w art. 439 ust. 5 Ustawy. W związku z tym, że Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji 
przedmiotu zamówienia, a przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi, zastosowanie ma art. 439 Ustawy.  
 
Pytanie nr 4 
Z uwagi na przedmiot zamówienia, prosimy o usunięcie par 2 ust. 1 pkt. 2 ppkt. c – z uwagi na fakt publikowania 
przez Wykonawcę zakresów zmian wprowadzanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym poprzez witrynę 
internetową Help-Desku Wykonawcy, o której mowa w par 3 ust. 5. Przedmiotem umowy jest m.in. świadczenie 
nadzoru autorskiego polegającego na wprowadzaniu zmian oprogramowania w tym informowanie Zamawiającego 
o wprowadzonych zmianach i skutkach tych zmian (np. udostępnienie poprawki modułu X do wersji Y 
poprawiające błędy w zakresie Z). Wykonawca nie świadczy w zakresie nadzoru autorskiego informowania 
Zamawiającego o konsekwencjach niedokonania aktualizacji, są one oczywiste i wynikają wprost z interpretacji 
publikowanych zmian i ich zakresów. Brak zgody na ww. usunięcie uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcy. 
 
Odp. do pytania 4 
W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza się zmianę w dodatku nr 5 do SWZ. 
Treść §2 ust.1 pkt. 2 lit c) po zmianie: 
„wskazania zakresu i skutków wprowadzanych zmian co najmniej na witrynie Centralnego Help-Desku;” 

 
Pytanie nr 5 
Z uwagi na przedmiot zamówienia, prosimy o przeniesienie zakresów opisanych przez Zamawiającego jako 
leżących w zakresie nadzoru autorskiego (wskazanych w par 2 ust. 1 pkt. 5 oraz w par 2 ust. 1 pkt. 6) do zakresów 
opisanych przez Zamawiającego jako leżących w zakresie usług serwisowych opisanych w par 4 ust. 2. Wskazane 
przez Zamawiającego zakresy:  

• konsultacje (m.in.: poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie) dotyczące optymalizacji metod korzystania 
z funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego, zaawansowanych metod obsługi i różnych jego zastosowań 
w bieżącej pracy 

• udzielanie wyjaśnień związanych z bieżącą eksploatacją programów oraz porad w zakresie techniczno–
eksploatacyjnym  

są czynnościami i działaniami typowo serwisowymi, które nie mieszczą się w definicji nadzoru autorskiego. 
Wskazane konsultacje oraz wyjaśnienia powinny być rozliczane wg. metody zaproponowanej przez Zamawiającego 
dla usług serwisowych.  
Brak zgody na ww. przeniesienie uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcy. 
 
Odp. do pytania 5 
W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza się zmianę w dodatku nr 5 do SWZ poprzez wykreślenie zapisów 
zawartych w dodatku nr 5 do SWZ - §2 ust. 1 pkt. 5 i 6 . 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o zmianę zapisów par 3 ust. 1 pkt. 2 na „czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich 
korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności 
serwisowych”. Obecne zapisy umowy we wskazanym zakresie powodują realne skrócenie czasu reakcji wskazanego 
w par 3 ust. 1 pkt. 1 do zera dni i powodują, że wprowadzona przez Zamawiającego definicja czasu reakcji 
Wykonawcy na błąd krytyczny nie pełni swoich funkcji. Dodatkowo wprowadzone zapisy w konsekwencji 
znacząco skracają wymagany czas udostępnienia poprawek, co niesie za sobą konieczność zapewnienia przez 
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Wykonawcę większych zasobów do realizacji umowy oraz zwiększa ryzyko poniesienia kar umownych, 
co w ostatecznie przełoży się na wyższą o ok. 35% cenę w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. 
 
Odp. do pytania 6 
Proponowany przez Wykonawcę termin początkowy, od którego będzie liczony wymagany termin dokonania 
i udostępnienia korekt tj.: „od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych” jest terminem bliżej nieokreślonym, 
niejednoznacznym, zależnym wyłącznie od Wykonawcy. O terminie tym Wykonawca nie informuje 
Zamawiającego. W takiej sytuacji wyznaczone 3 dni robocze mogą być liczone od dowolnego dnia, wybranego 
przez Wykonawcę.  „Chwila rozpoczęcia czynności serwisowych” może nastąpić w dowolnie wybranym przez 
Wykonawcę terminie np.: 3 dni od daty zgłoszenia błędu lub 3 miesiące od daty zgłoszenia błędu – o czym 
Zamawiający nie jest informowany.  

Projektowane postanowienia umowy zakładają, że czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego 
(tj. czas od otrzymania zgłoszenia do podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego 
„błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy. Dotychczas prowadzony nadzór autorski także oparty był o taki 
termin reakcji w przypadku błędu krytycznego. Natomiast czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu 
odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli 
w wyznaczonym terminie na usunięcie błędu krytycznego tj.: 3 dni roboczych Wykonawca nie będzie miał 
możliwości jego usunięcia może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu 
krytycznego - w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana 
jako błąd zwykły.  
  Wykonawca w przesłanym wniosku nie zaproponował definicji wyrażenia „chwili rozpoczęcia czynności 
serwisowych” lub wydłużenia terminów. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o zmianę zapisów par 3 ust. 2 pkt. 2 na „czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich 
korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności 
serwisowych”. Obecne zapisy umowy we wskazanym zakresie powodują realne skrócenie czasu reakcji wskazanego 
w par 3 ust. 2 pkt. 1 do zera dni i powodują, że wprowadzona przez Zamawiającego definicja czasu reakcji 
Wykonawcy na błąd zwykły nie pełni swoich funkcji. Dodatkowo wprowadzone zapisy w konsekwencji znacząco 
skracają wymagany czas udostępnienia poprawek, co niesie za sobą konieczność zapewnienia przez Wykonawcę 
większych zasobów do realizacji umowy oraz zwiększa ryzyko poniesienia kar umownych, co w ostatecznie 
przełoży się na wyższą o ok. 15% cenę w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. 
Odp. do pytania 7 
Proponowany przez Wykonawcę termin początkowy, od którego będzie liczony wymagany termin dokonania 
i udostępnienia korekt tj.: „od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych” jest terminem bliżej nieokreślonym, 
niejednoznacznym, zależnym wyłącznie od Wykonawcy. O terminie tym Wykonawca nie informuje 
Zamawiającego. W takiej sytuacji wyznaczone 60 dni roboczych może być liczone od dowolnego dnia, wybranego 
przez Wykonawcę.  „Chwila rozpoczęcia czynności serwisowych” może nastąpić w dowolnie wybranym przez 
Wykonawcę terminie np.: 3 dni od daty zgłoszenia błędu lub 3 miesiące od daty zgłoszenia błędu – o czym 
Zamawiający nie jest informowany.  

Projektowane postanowienia umowy zakładają, że czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego 
(tj. czas od otrzymania zgłoszenia do podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego 
„błędu zwykłego”) wynosi 15 dni roboczych. Projektowania ilość dni roboczych tj.: 15 jest znacząco różna od zera. 
Dotychczas prowadzony nadzór autorski także oparty był o taki termin reakcji w przypadku błędu zwykłego. 
Natomiast czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego 
w zakresie błędu zwykłego wyniesie do 60 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

Wykonawca w przesłanym wniosku nie zaproponował definicji wyrażenia „chwili rozpoczęcia czynności 
serwisowych” lub wydłużenia terminów.    
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o uzupełnienie umowy o wzór formularza, o którym mowa w zapisów par 3 ust. 6 pkt. 2 oraz par 3 ust.7. 
 
Odp. do pytania 8 
Zamawiający wyjaśnia, że formularz, o którym mowa w §3 ust. 6 pkt. 2 oraz §3 ust. 7 Strony umowy uzgodnią 
na etapie realizacji umowy. W celu doprecyzowania niniejszych zapisów wprowadza się modyfikację 
projektowanych zapisów umowy.  
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Treść po zmianie §3 ust. 6: 
„W razie trudności z rejestracją zgłoszenia na ww. witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać 
zgłoszenia: 
1) telefonicznie pod numerem telefonu: 

• ….; 
2) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres … ,  
3) opcjonalnie faksem na numer (…….). 
Wzór formularza Strony ustalą po podpisaniu umowy.” 

 
W załączeniu – zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty). 

 
 

 
 
Z poważaniem 

          
   PREZES ZARZĄDU 

 

Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania www.szpital-drezdenko.pl  dnia 11.05.2021 r. 


