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Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 20 /2016

Bolesławiec, dnia 26 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup usług – nadzór
autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu ESKULAP i
IMPULK. Znak sprawy: 2/SERWIS ESKULAP/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ (strona tytułowa)
W związku z nowym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej prosimy o zmianę zapisu „207 000 euro” na „209 000 euro”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej na stronie tytułowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jest zdanie: „Przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 207 000 euro, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” a winno być: „Przetarg w trybie nieograniczonym
poniżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.”
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ (pkt. 5.3.1.)
zapis „serwer ftp, na którym zamieszczane są wszelkie uaktualnienia oprogramowania aplikacyjnego w zakresie
adekwatnym do zakresu tego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego oraz instrukcje dla
użytkowników”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wszelkie uaktualnienia oprogramowania
aplikacyjnego w zakresie adekwatnym do zakresu oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego oraz
instrukcje dla użytkowników będą udostępniane przez serwis WWW a nie serwer ftp?
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Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wszelkie uaktualnienia oprogramowania aplikacyjnego w
zakresie adekwatnym do zakresu oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego oraz instrukcje dla
użytkowników będą udostępniane przez serwis WWW. Zamawiający przez serwer FTP rozumie również serwis
WWW.
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ (załącznik 3 część 5 stanowiący jednocześnie załącznik nr 5 do projektu umowy pn.
Minimalne parametry infrastruktury)
Mając na względzie okres na jaki będzie zawierana umowa oraz planowane zmiany legislacyjne dotyczące
warunkowania pracy systemów informatycznych czy wyrażają Państwo zgodę na to żeby aktualna wersja
minimalnych parametrów Infrastruktury była publikowana w systemie WWW.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na to, żeby aktualna wersja minimalnych parametrów Infrastruktury była
publikowana w systemie WWW.
Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy § 12 Podwykonawcy
Prosimy o potwierdzenie, że za podwykonawcę Zamawiający nie uznaje Autora Oprogramowania systemu Impuls i
Eskulap i że w szczególnych wypadkach, gdy WYKONAWCA uzna to za wskazane, może powierzyć wykonanie
usług stanowiących przedmiot Umowy Producentowi. W takiej sytuacji WYKONAWCA za Producenta ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający potwierdza, że za podwykonawcę nie uznaje Autora Oprogramowania systemu Impuls i Eskulap i że w
szczególnych wypadkach, gdy WYKONAWCA uzna to za wskazane, może powierzyć wykonanie usług
stanowiących przedmiot Umowy Producentowi. W takiej sytuacji WYKONAWCA za Producenta ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy § 15 1b)
W przypadku, w którym WYKONAWCA realizuje prace objęte Umową w sposób rażąco nierzetelny lub w inny
sposób naruszy jej postanowienia. Strony uznają, że taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy łączna wartość kar
umownych wskazanych w §15 ust. 1 przekroczy 50% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w
§5 ust. 2 Umowy.
Prosimy o zmianę łącznej wartość kar umownych wskazanych w §15 ust. 1 z 50% na 200% wartości miesięcznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 2 Umowy. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu będzie miało
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 Prawo zamówień
publicznych poprzez wprowadzenie zapisów godzących w elementarne zasady współżycia społecznego, mogących
stanowić naruszenie dobrych obyczajów oraz zasad uczciwej konkurencji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 15 pkt. 1b), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku,
w którym WYKONAWCA realizuje prace objęte Umową w sposób rażąco nierzetelny lub w inny sposób naruszy jej
postanowienia. Strony uznają, że taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy łączna wartość kar umownych
wskazanych w §15 ust. 1 przekroczy 200% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 2
Umowy.”
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ (załącznik 3 część 6 stanowiący jednocześnie załącznik nr 6 do projektu umowy pn.
Specyfikacja serwera Zamawiającego)
Zgodnie z wiedzą Wykonawcy Zamawiający posiada Oracle w wersji 11.2.0.4, a nie 10.2.0.3.0. Prosimy o
potwierdzenie
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający potwierdza że posiada Oracle w wersji 11.2.0.4.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 3 część 6
stanowiący jednocześnie załącznik nr 6 do projektu umowy Specyfikacja Serwera Zamawiającego w kolumnie
„Parametry Deklarowane” w wierszu „MBD (Wersja)” jest zapis: „Oracle Database 10g Release 10.2.0.3.0 – 64 bit”,
a powinno być: “Oracle Database 10g Release 11.2.0.4. – 64 bit.”

Zamawiający ponadto dokonuje zmiany nazwy załącznika nr 3 część 6 do SIWZ, gdzie jest zapis: „Załącznik nr 6
do wzoru umowy- Specyfikacja Serwera Zamawiającego”, który otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 6 do wzoru
umowy- Specyfikacja Infrastruktury Zamawiającego.”
Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników postępowania, którzy będą składać ofertę przetargową
w niniejszym postępowaniu do samodzielnego dokonania w/w poprawek zgodnie z powyższym opisem
w załączniku nr 3 część 6 do SIWZ.
Pozostała treść załącznika nr 3 część 6 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

