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Puszczykowo, dnia 17 lipca 2017 r.  

 
Szp.12/15/1/17 
 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 
 

Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala 
 
 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 14 lipca 2017 r. 
 
Pytanie 1  
Dotyczy: kryterium oceny ofert – cena – SIWZ rozdz. XXI ust. 3 
Czy Zamawiający przewiduje dodanie drugiego kryterium oceny ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe kryteria oceny ofert określone w SIWZ, bez wprowadzania zmian. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Dostęp do nowych wersji, Wzór umowy § 2 ust. 2 
Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający miał na myśli licencje posiadane w dniu podpisania umowy 
w niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zadanym pytaniem, dostęp do nowych wersji odnosi się do licencji będących w posiadaniu przez 
Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Wzór umowy - § 4 ust. 1 
Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, aby Wykonawca nie był obciążony odpowiedzialnością za działania, na 
które nie ma realnego wpływu. Obarczanie odpowiedzialnością za zdarzenia nie będące w zakresie wpływu 
Wykonawcy jest nieuprawnione, zwiększa ryzyko transakcji, a tym samym cenę i prowadzi do nierównomierności 
stron w obrocie gospodarczym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany we wzorze umowy i podtrzymuje 
postanowienia SIWZ. 
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Pytanie 4 
Dotyczy: Wzór umowy, § 4 ust. 1 pkt 1 
Zamawiający wpisał „… bez względu na przyczynę i okoliczności wystąpienia opóźnienia”. Prosimy 
o doprecyzowanie zapisu, że sytuacja dotyczy tylko działań wykonanych przez Wykonawcę. Ponoszenie 
odpowiedzialności za działania Zamawiającego prowadzi do nierównomierności stron w obrocie gospodarczym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, nadając mu brzmienie: 
„za opóźnienie w wykonaniu prac opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w  § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia (bez względu 
na przyczynę i okoliczności wystąpienia, poza sytuacjami opóźnień wynikających z wyłącznych przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego)”. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Umowa, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
Zamawiający nierównomiernie określił wysokość kar umownych. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy 
Wykonawcy jest obarczone karą 10% od pełnej wartości umowy, natomiast z winy Zamawiającego jest to 5% od 
niezrealizowanej części zamówienia. Prosimy o ujednolicenie zapisów i wskazanie wysokości kary umownej za 
odstąpienie lub rozwiązanie jako 5% od niezrealizowanej części zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 1 pkt 2  oraz § 4 ust. 3 wzoru umowy, nadając im następujące brzmienie: 
§ 4 ust. 1 pkt 2: 
 „za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy, w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części Umowy brutto”, 
§ 4 ust. 3 
„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, w przypadku rozwiązania lub odstąpienie od Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% niezrealizowanej 
części Umowy brutto, chyba, że ma miejsce przypadek, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych”. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Umowa, § 6 
Prosimy o dodanie zapisu: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami 
maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 
Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy 
obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron 
umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna 
decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez 
Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do umowy.  
 
 
 
 


