Jastrzębie-Zdrój, dnia 30.06.2016 r.

BZP/38/382-14/16
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego na Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania
sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul.
Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z
usługą szkoleniową BZP/38/382-14/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.06.2016 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju działając na
podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r. nr 2164 ), zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza następujące zmiany do
SIWZ:

Pytanie 1 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt I zawarty jest
zapis: „Dodatkowo system powinien mieć możliwość późniejszego uruchomienia:
1) monitoringu zadanych parametrów pracy urządzeń medycznych (temperatura, czas,
ciśnienie, napięcie),
2) monitoringu parametrów pracy czujek dymu, czadu, gazu, ruchu, zalania
3) monitoringu rozmieszczenia i lokalizacji zasobów medycznych,
4) integracji z systemami przywoławczymi, alarmowymi, telefonią komórkową
5) obsługi technologii RFID”
Natomiast w pkt III. 3 SIWZ - Wsparcie procesów inwentaryzacji i paszportyzacji zapis o treści:
„System powinien spełniać specyficzne wymogi szpitala w zakresie procesów inwentaryzacji i
paszportyzacji majątku technicznego. Wymagany jest mechanizm automatyzujący procesy
inwentaryzacji za pomocą różnego rodzaju kodów i przede wszystkim tagów RFID. Pracownik
szpitala zaopatrzony w specjalne urządzenie odczytujące, przeprowadzać będzie inwentaryzację, a
jej wyniki będą się automatycznie zapisywały w systemie. Wszelkie różnice pomiędzy lokalizacją
systemową a rzeczywistą musza być natychmiast wykazywane. Dodatkowo, za pomocą
stacjonarnych bramek RFID, zamontowanych w kluczowych punktach, możliwe będzie tworzenie
stref dozwolonych i zakazanych dla danego zasobu oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym
przemieszczania się kluczowych zasobów. Przy pomocy modułu zarządzania zasobami powinna
odbywać się pełna paszportyzacja zasobów”.
Treść pytania:
Zapisy definiujące wymagania jako możliwość „późniejszego uruchomienia” w jednym
rozdziale specyfikacji, a z kolei w innym jako konieczność spełnienia specyficznych wymogów
są skrajnie niespójne i nie wynika z nich czy system w momencie dostawy ma spełniać
wymieniony warunek, czy jedynie dostarczać taką możliwość. Prosimy o jednoznaczne

określenie, czy opisywana funkcjonalność jest objęta wdrożeniem i podlega dostawie
przewidzianej przedmiotem zamówienia lub usunięcie tego wymogu. Jeżeli wymagana
funkcjonalność jest objęta dostawą, prosimy o specyfikację techniczną rozwiązania systemów
monitoringu, przywoławczych i alarmowych, z którymi ma być ono integrowane (producenci i
dokumentacja protokołów komunikacyjnych).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga integracji z systemem monitoringu, przywoławczym czy alarmowym,
ponieważ nie jest to elementem tegoż przetargu jednakże Zamawiający przewiduje w późniejszym
etapie uruchomienie takiej funkcjonalności dlatego też system musi spełniać wymienione
wymagania.
Pytanie 2 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 2 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Wdrożenie aplikacji wykonanej od postaw w
oparciu platformę Java 2 Enterprise Edition (J2EE), działającej przy użyciu komercyjnych
serwerów aplikacji J2EE, dostarczających pełnej ochrony systemu. Poszczególne fragmenty
systemu muszą zostać rozdzielone pomiędzy:
- Bazę danych
- serwer aplikacji
- przeglądarkę WWW
- serwer prezentacji treści”
Treść pytania:
Zapis wskazujący na konieczność wykorzystania technologii Java 2 Enterprise Edition (J2EE), w
tym komercyjnych serwerów aplikacji, z jednoczesnym brakiem możliwości dopuszczenia
technologii równoważnych stanowi ograniczenie zasad uczciwej konkurencji i dostęp do
zamówienia określonej grupy dostawców. Proponujemy usunięcie tego zapisu, gdyż z punktu
widzenia dostarczanej przez system funkcjonalności nic on nie wnosi.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 2 z wyżej wymienionej
tabeli.
Pytanie 3 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 4 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Interfejs pomiędzy systemem, a
użytkownikiem musi zostać zrealizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej w oparciu
o protokół https”
Treść pytania:
Prosimy o wskazanie wersji nazw i wersji przeglądarek internetowych, które ma obsługiwać
system. Jest to konieczne z uwagi na techniczne i technologiczne specyficzne dla
poszczególnych dostawców. Sugerujemy określenie minimalnej liczby dostawców oraz wersji.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Interfejs pomiędzy systemem, a użytkownikiem musi zostać zrealizowany za
4
pośrednictwem przeglądarki internetowej w oparciu o protokół https.
na zapis:
Interfejs pomiędzy systemem, a użytkownikiem musi zostać zrealizowany za
4
pośrednictwem przeglądarki internetowej w oparciu o protokół https. (System ma
obsługiwać następujące przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera)
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Pytanie 4 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 5 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Instalacja i praca całego systemu musi
umożliwiać działania na różnych środowiskach systemów operacyjnych, w tym przynajmniej na:
- Windows,
- Linux”
Treść pytania:
Prosimy o wskazanie wersji i niezbędnych aktualizacji systemu. Cechy te mają ścisły związek
z wersjami bazy danych, które można wykorzystać.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 5 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Instalacja i praca całego systemu musi umożliwiać działania na różnych środowiskach
systemów operacyjnych, w tym przynajmniej na:
5
- Windows,
- Linux
na zapis:
Instalacja i praca całego systemu musi umożliwiać działania na różnych środowiskach
systemów operacyjnych, w tym przynajmniej na:
- Windows,
5
- Linux
(Niezbędne wersje oraz aktualizacje systemu: Windows XP, 7, 8, 10, Server 2012 R2
Linux Centos, Ubuntu, Oracle Linux)

Pytanie 5- dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 6 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „System musi posiadać platformę integracyjną
ESB”
Treść pytania:
Prosimy o dokładne określenie co należy rozumieć przez skrót ESB (nie jest on określony w
żadnej z części dokumentu). Jeżeli skrót ESB oznacza Enterprise Service Bus, czyli korporacyjną
szynę usług, to prosimy o specyfikację minimalnej liczby obsługiwanych stylów(SOAP, REST
itp.).
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 6 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
6
System musi posiadać platformę integracyjną ESB
na zapis:
System musi posiadać platformę integracyjną ESB
6
(Minimum: SOAP, REST)

Pytanie 6 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 7 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Dokumentacja do systemu oraz praca w
systemie musi odbywać się w języku polskim, dodatkowo system musi oferować funkcjonalność
szybkiej zmiany języka interfejsu użytkownika (obsługa różnych wersji językowych wielojęzyczność)”
Treść pytania:
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Prosimy o wskazanie wersji językowych, które mają wspierane przez system.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 7 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Dokumentacja do systemu oraz praca w systemie musi odbywać się w języku polskim,
7
dodatkowo system musi oferować funkcjonalność szybkiej zmiany języka interfejsu
użytkownika (obsługa różnych wersji językowych - wielojęzyczność)
na zapis:
Dokumentacja do systemu oraz praca w systemie musi odbywać się w języku polskim,
dodatkowo system musi oferować funkcjonalność szybkiej zmiany języka interfejsu
7
użytkownika (obsługa różnych wersji językowych - wielojęzyczność)
(Język polski i angielski)

Pytanie 7 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 12 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Dostosowanie funkcjonalności Systemu
1) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb
użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności
modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji”
Treść pytania:
Zapis niniejszy jest wewnętrznie sprzeczny i wyklucza wykorzystanie wymienionej w punkcie
2 tej samej tabeli platformy J2EE, która wykorzystuje mechanizm tzw. kompilacji w locie (just in
time compiler) i podobnie jak technologie równoważne konwertuje kod programu za pomocą
interpretera do kodu pośredniego, a ten z kolei jest kompilowany do postaci wykonywalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 7 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Dostosowanie funkcjonalności Systemu
1) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb
użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności
modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji,
12
2) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać edytowanie formatek, w
szczególności dodawanie pól na formatkach, definiowanie dynamicznych i statycznych
list wyboru, zmianę opisów,
na zapis:
Dostosowanie funkcjonalności Systemu
1) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb
12
użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności
modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji,

Pytanie 8 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 13 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Rozwiązanie mobilne”.
Treść pytania:
Co jest przedmiotem tego wymagania? Czy system ma być na urządzeniach mobilnych?
Prosimy o uszczegółowienie tego punktu, który wygląda na błąd redakcyjny, lub jego
usunięcie.
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 13 wyżej wymienionej
tabeli.

Pytanie 9 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 14 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Interfejs użytkownika musi posiadać pełne
wsparcie dla urządzeń przenośnych:
- iOS
- Android”
Treść pytania
Zapis jest wyraźnym preferowaniem rozwiązań określonych dostawców z pominięciem
rozwiązań np. firmy Microsoft lub Canonical (producent Ubuntu).
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 14 wyżej wymienionej
tabeli.

Pytanie 10 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 15 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ
ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Infrastruktura sprzętowa
- Dostępność i niezawodność - oferowany system ma zapewniać wysoką dostępność wszystkich
zasobów
- Administrowanie infrastrukturą techniczną powinno być scentralizowane, zarządzanie zasobami
powinno być delegowane do poziomu jednej konsoli
- Zastosowane rozwiązania techniczne powinny gwarantować wysoka niezawodność dla zasobów
- Zarządzanie zasobami powinno być zintegrowane z systemem usług katalogowych.
- Projektowany system ma zapewniać wysoką dostępność usług i możliwość zastosowania
rozwiązań odpornych na awarie w celu zwiększenia niezawodności”
Treść pytania:
Jakie parametry mierzalne zostaną przyjęte w ocenie niezawodności systemu? Z zapisów SIWZ
nie wynika jakie kryteria przyjmie Zamawiający w ocenie tego punktu. Proponujemy usunięcie
go lub podanie kryteriów, które zdefiniują w sposób jednoznaczny oczekiwania Zamawiającego
w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 15 wyżej wymienionej
tabeli.

Pytanie 11 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 2 tabeli „WYMAGANA AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU” zawarty jest zapis:
„System musi umożliwiać automatyczne wczytywanie danych z plików płaskich zapisanych w
odpowiednim formacie, możliwym do interpretacji przez program. Format odczytu danych musi
być możliwy do zmiany bezpośrednio w systemie, bez ingerencji w kod aplikacji”
Treść pytania:
Proszę o doprecyzowanie jakie formaty Zamawiający ma na myśli. W jakim zakresie należy
zaimplementować możliwość zmian.
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 2 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
System musi umożliwiać automatyczne wczytywanie danych z plików płaskich zapisanych w
2 odpowiednim formacie, możliwym do interpretacji przez program. Format odczytu danych
musi być możliwy do zmiany bezpośrednio w systemie, bez ingerencji w kod aplikacji
na zapis:
System musi umożliwiać automatyczne wczytywanie danych z plików płaskich zapisanych w
odpowiednim formacie, możliwym do interpretacji przez program. Format odczytu danych
musi być możliwy do zmiany bezpośrednio w systemie, bez ingerencji w kod aplikacji
2
(Format csv oraz txt. System ma umożliwiać wybór np. oddzielenia danych w pliku (średnik,
spacja itp.)

Pytanie 12 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 4 tabeli „WYMAGANA AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU” zawarty jest zapis:
„Automatyzacja wykonywania operacji na systemie:
- Definiowanie reguł automatyzacji.
- Wykonywanie operacji zasobach (wpisy w historii zdarzeń).
- Monitorowanie dat opisujących zasoby (Daty w opisie zasobów).
- Analizy wyników rozliczenia licencji.
- Monitorowanie zmian stanu on-line urządzeń.”
Treść pytania:
Prosimy o wymienienie typów urządzeń i wyspecyfikowanie protokołów komunikacji z
urządzeniami, które mają być monitorowane. Prosimy o określenie, czy w koszcie wdrożenia
mają być zawarte prace integracyjne firm trzecich, odpowiedzialnych za funkcjonowanie
urządzeń
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Automatyzacja wykonywania operacji na systemie:
- Definiowanie reguł automatyzacji.
- Wykonywanie operacji zasobach (wpisy w historii zdarzeń).
4
- Monitorowanie dat opisujących zasoby (Daty w opisie zasobów).
- Analizy wyników rozliczenia licencji.
- Monitorowanie zmian stanu on-line urządzeń.
Na zapis:
Automatyzacja wykonywania operacji na systemie:
- Definiowanie reguł automatyzacji.
- Wykonywanie operacji zasobach (wpisy w historii zdarzeń).
- Monitorowanie dat opisujących zasoby (Daty w opisie zasobów).
4 - Analizy wyników rozliczenia licencji.
- Monitorowanie zmian stanu on-line urządzeń.
(Zamawiający nie wymaga integracji z urządzeniami zewnętrznymi a jedynie możliwość
późniejszej integracji)
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Pytanie 13 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 3 tabeli „WYMAGANA AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU” zawarty jest zapis:
„Zamawiający oczekuje od systemu możliwości importu danych z wybranych aplikacji szpitala
służących do ewidencjonowania Zasobów przy użyciu rejestrów np. Excel-owych dostarczonych
przez Wykonawcę jako funkcjonalność dostępna dla szpitala do samodzielnego wykonania bez
udziału Dostawcy.”
Treść pytania:
Prosimy o wyszczególnienie jakie aplikacje obejmuje zapis „wybrane aplikacje”, wskazanie
sposobu komunikacji oraz określenie, czy w koszcie wdrożenia mają być zawarte prace firm
trzecich, odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych aplikacji i kto będzie ponosił
odpowiedzialność za integrację.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Zamawiający oczekuje od systemu możliwości importu danych z wybranych aplikacji szpitala
służących do ewidencjonowania Zasobów przy użyciu rejestrów np. Excel-owych
3 dostarczonych przez Wykonawcę jako funkcjonalność dostępna dla szpitala do samodzielnego
wykonania bez udziału Dostawcy.
Na zapis
Zamawiający oczekuje od systemu możliwości importu danych z wybranych aplikacji szpitala
służących do ewidencjonowania Zasobów przy użyciu rejestrów np. Excel-owych
dostarczonych przez Wykonawcę jako funkcjonalność dostępna dla szpitala do samodzielnego
wykonania bez udziału Dostawcy.
3
(Zamawiający posiada możliwość eksportu danych z aplikacji szpitalnych do formatu excel. Od
Wykonawcy wymagane jest aby w ustalonym wspólnie z Zamawiającym lub wskazanym przez
Wykonawcę formacie pliki można było zaimportować do systemu)

Pytanie 14 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 1, 8, 11, 12 tabeli „MONITORING ŚRODOWISKA PRACY URZĄDZEŃ
MEDYCZNYCH I INFRASTRUKTURY SZPITALA” zawarte są następujące zapisy:
„Wbudowane w system mechanizmy monitorowania zasobów (urządzenia, aparatura,
pomieszczenia) szczególnie wrażliwych na zmiany parametrów środowiska pracy (temperatura,
wilgotność, dostęp, hałas, dym, gaz, woda, ściskanie, rozprężenie itp.). Stały odczyt w
zdefiniowanych odstępach czasowych parametrów pracy monitorowanego urządzenia (eliminacja
zaangażowania pracownika w regularne ręczne wypełnianie dokumentacji oraz eliminacja
pomyłek przy jej wypełnianiu)”,
„Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub
wymiany”,
„Monitorowanie dostępu do danego zasobu lub lokalizacji”
„Wbudowane mechanizmy samokontroli czujników monitorujących. W przypadku braku
przesłanego odczytu w przewidzianym interwale czasowym system wystawia automatycznie
predefiniowane zlecenie serwisowe do osób serwisujących czujnik”
Treść pytania:
Prosimy o wymienienie typów urządzeń i wyspecyfikowanie protokołów komunikacji z
urządzeniami, które mają być monitorowane. Prosimy również o określenie, czy w koszcie
wdrożenia mają być zawarte prace integracyjne firm trzecich, odpowiedzialnych za
funkcjonowanie urządzeń i kto będzie ponosił odpowiedzialność za integrację.
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 8 wyżej wymienionej tabeli z
zapisu:
Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub
wymiany.
Na zapis:
Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia, ilości badań, zabiegów oraz informowanie o
potrzebie konserwacji lub wymiany. Analiza wykorzystania urządzenia w oparciu o przyjęte
wskaźniki maksymalne, optymalne.
(Zliczanie i analiza będzie możliwa w przypadku wprowadzenia tych danych do sytemu przez
użytkownika lub automatycznie z urządzenia)

Pytanie 15 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 8 tabeli „MONITORING ŚRODOWISKA PRACY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I
INFRASTRUKTURY SZPITALA” zawarty jest zapis: „Zapewnienie zliczania czasu pracy
urządzenia oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub wymiany”,
Treść pytania:
Co należy rozumieć przez czas pracy urządzenia? Czy jest to czas gotowości urządzenia do
działania, czy też czas jego efektywnej pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 14

Pytanie 16 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 7 i 8 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE FUNKCJI
ZARZĄDZANIA UMOWAMI ” zawarte są następujące zapisy: „Monitoring stanów
magazynowych pod kątem stopnia realizacji umów wg różnych kryteriów (czas, ilość)”,
„Na podstawie bieżącego zużycia prognoza terminu wykonania umowy, terminy przekroczenie
progów ostrzegawczych i krytycznych”
Treść pytania:
Prosimy o uzupełnienie następujących informacji:
•
podanie o jaki dokładnie system magazynowy chodzi
•
podanie w jaki sposób należy przeprowadzić integrację z tym systemem
•
określenie, czy w koszcie wdrożenia mają być zawarte prace integracyjne firm trzecich,
odpowiedzialnych za funkcjonowanie urządzeń i kto będzie ponosił odpowiedzialność
za integrację.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy usuwając pozycje 7 wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 17 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Punkty zawarte w tabeli nie posiadają kolumny "Wymagane w próbce", co uniemożliwia
zgodne ze specyfikacją przygotowanie próbki i tym samym oferty. Tabela, albo została błędnie
zredagowana, albo jej zawartość jest została błędnie przeniesiona z zewnętrznego źródła (błąd
kopiowania). Prosimy o określenie które punkty wybranej funkcjonalności mają być dostępne
w próbce lub zapis wskazujący, że nie wchodzą one w jej zakres.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie brakującej kolumny w wyżej
wymienionej tabeli, w związku z czym tabela ta przedstawia się w sposób następujący:
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Wymagane
w próbce
Generowanie raportów następuje na podstawie danych zawartych w systemie.
nie
System posiada Hurtownię Danych, która ma wesprzeć między innymi zakres nie
funkcjonalny obszaru utrzymania ruchu w zakresie raportowania
System umożliwia realizację następujących raportów rozliczenia licencji w nie
postaci:
- Prezentacji informacji o zgodności zidentyfikowanego oprogramowania z
zakupionymi licencjami
- Rozliczanie licencji w przypadku kiedy oprogramowanie zostało
zainstalowane na dwóch komputerach (stacjonarny i przenośny), gdzie
użytkownikiem głównym jest ten sam pracownik.
- Wrażliwość systemu na przeterminowanie licencji.
- Rozliczenie licencji nieuwzględniające przeterminowane licencje na
oprogramowanie.
- Szczegółowa prezentacja pozycji rozliczenia w rozbiciu na komputer, ilość
instalacji, kopii oprogramowania, przypisanych i wykorzystanych licencji.
- Zapisywanie rozliczenia licencji.
- Pełna historia rozliczeń licencji.
Mechanizm tworzenia raportów
TAK
- Wysoka elastyczność tworzenia raportów dla danych dostępnych w systemie
za pomocą narzędzia do tego dedykowanego w ramach działania systemu
- Możliwość definiowania dowolnych parametrów.
- Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji do pełnej obsługi i
tworzenia raportów.
- System tworzenia raportów bez względu na silnik bazy danych.
- Wizualny edytor raportów.
- Możliwość tworzenia zaawansowanych wykresów.
- Możliwość drukowania dowolnych grafik.
- Możliwość tworzenia tabel.
- Możliwość definiowania dowolnych podziałów strony.
- Możliwość osadzania podraportów.
- Możliwość tworzenia pól wyboru
- Szczegółowe parametry każdego obiektu raportu.
- Podgląd wydruku (powiększenie, kolor strony, znak wodny, orientacja
papieru, zmiana wielkości papieru, skalowanie).
- Możliwość tworzenia raportów z wykorzystaniem zewnętrznych baz
danych.
- Podgląd wydruku/wydruk.
- Eksport do wielu formatów (między innymi PDF, XLS, XLSX, HTML, CSV i
inne),
- Możliwość wysłania prezentowanych informacji mailem.
Mechanizm tworzenia raportów
nie
- Możliwość definiowania dowolnego znaku wodnego dla drukowanych
danych.
- Możliwość zdefiniowania koloru strony.
- Możliwość zmiany orientacji papieru.
- Możliwość zmiany ustawień marginesów.
- Możliwość zmiany rozmiaru strony.
- Możliwość zapisania danych przed wydrukiem lub eksportem.
Funkcjonalności dotyczące Raportów
TAK
wewnętrzny generator raportów w postaci widoków ekranowych

RAPORTOWANIE
1
2

3

4

5

6

9

generator raportów umożliwia definiowanie nowych raportów
przeszkolonym użytkownikom bez konieczności używania języka SQL.
tworzenie nowych, nie zdefiniowanych wcześniej raportów i udostępnianie
ich uprawnionym użytkownikom
zapis wyników raportu w plikach co najmniej w formacie MS Excel
Generator raportów posiada możliwość zapisywania raportu do pliku co
najmniej w formacie MS Excel
Generator raportów umożliwia tworzenie raportów zarówno w postaci
graficznej jak i tekstowej
Generator raportów posiada mechanizmy wspomagające użytkownika w
definiowaniu nowych raportów (kreator)
Generator raportów umożliwia sortowanie raportowanych danych według
dowolnych kryteriów
Generator raportów umożliwia tworzenie zestawień statystycznych
System generuje następujące raporty:
•
Zestawienie zgłoszeń danego użytkownika końcowego.
•
Zestawienie napraw danej Elementu Konfiguracji.
•
Zestawienie dla typu urządzenia: wiersze - modele urządzenia,
kolumny - jednostka organizacyjna (departamenty, delegatury),
•
Zestawienie dla danej jednostki organizacyjnej: typ urządzenia, model
•
urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, miejsce instalacji (nr pokoju),
•
Zestawienie dla urządzenia: typ, ilość,
•
Zestawienie użytkowników komputerów przenośnych,
•
Zestawienie: typ urządzenia, model urządzenia, nr seryjny, nr
inwentarzowy, jednostka organizacyjna, miejsce instalacji (nr pokoju),
dostawca, data dostawy, okres gwarancji (miesiące), data zakończenia
okresu gwarancji,
•
Zestawienie napraw: typ urządzenia. model urządzenia, nr seryjny,
objawy (uwagi), serwisant, data zgłoszenia, dala zwrotu,
•
Zestawienie napraw płatnych z sumowaniem od początku roku.
Raporty zgłoszeń:
•
Zamkniętych,
•
Otwartych
•
nie zrealizowanych w terminie umownym
•
na podstawie priorytetu incydentu
Zestawienie zgłoszeń danego operatora:
• Zamkniętych
• otwartych

Pytanie 18 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W pozycji 3 tabeli „RAPORTOWANIE ” zawarty jest zapis:
„System umożliwia realizację następujących raportów rozliczenia licencji w postaci:
- Prezentacji informacji o zgodności zidentyfikowanego oprogramowania z zakupionymi
licencjami
- Rozliczanie licencji w przypadku kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane na dwóch
komputerach (stacjonarny i przenośny), gdzie użytkownikiem głównym jest ten sam pracownik.
- Wrażliwość systemu na przeterminowanie licencji.
- Rozliczenie licencji nieuwzględniające przeterminowane licencje na oprogramowanie.
- Szczegółowa prezentacja pozycji rozliczenia w rozbiciu na komputer, ilość instalacji, kopii
oprogramowania, przypisanych i wykorzystanych licencji.
- Zapisywanie rozliczenia licencji.
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- Pełna historia rozliczeń licencji.”
Treść pytania:
Czy funkcjonalność systemu ma obejmować również funkcjonalność ewidencji licencji
oprogramowania? Żaden z innych zapisów SIWZ na to nie wskazuje? Prosimy o dokładny opis
tej funkcjonalności w zakresie zarządzania licencjami lub usunięcie tego punktu.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie pozycji nr 3 wyżej
wymienionej tabeli.

Pytanie 19 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W punkcie 2 rozdziału „WYMGANIA SPRZĘTOWE, GWARANCYJNE, LICENCYJNE I INNE”
wyżej wymienionego załącznika do SIWZ zawarty jest zapis:
„Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać wraz z
niezbędną liczbą licencji do pracy oprogramowania na serwerze udostępnionym przez
Zamawiającego w ramach postępowania. Zamawiający udostępni serwer do celów instalacji
wdrażanego oprogramowania o następujących parametrach:
- Serwer wirtualny
- pamięć operacyjna 16GB,
- dysk twardy 100GB,
- 2 wirtualne procesory”
Treść pytania:
Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji serwera obejmującej również procesor[model,
liczba rdzeni etc.], rodzaju systemu wirtualizacji
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 wyżej wymienionego załącznika
do SIWZ z zapisu:
Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać wraz z
niezbędną liczbą licencji do pracy oprogramowania na serwerze udostępnionym przez
Zamawiającego w ramach postępowania. Zamawiający udostępni serwer do celów instalacji
wdrażanego oprogramowania o następujących parametrach:
- Serwer wirtualny
- pamięć operacyjna 16GB,
- dysk twardy 100GB,
- 2 wirtualne procesory.
Na zapis:
Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać wraz z
niezbędną liczbą licencji do pracy oprogramowania na serwerze udostępnionym przez
Zamawiającego w ramach postępowania. Zamawiający udostępni serwer do celów instalacji
wdrażanego oprogramowania o następujących parametrach:
- Serwer wirtualny
- pamięć operacyjna 16GB,
- dysk twardy 100GB,
- 2 wirtualne procesory.
(Specyfikacja serwera: Serwer Hyper-V w oparciu o Windows Server 2012 R2:
Procesor: Intel Xeon E5-2620 V2 (2 procesory), Pamięć: 64 GB)

Pytanie 20 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W punkcie 7 a) rozdziału „WYMGANIA SPRZĘTOWE, GWARANCYJNE, LICENCYJNE I INNE”
wyżej wymienionego załącznika do SIWZ zawarty jest zapis:
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„Okres gwarancji systemu informatycznego:
a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24 miesięcy od
dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem
odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji uzależniona jest od deklaracji
Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz oferty) …”
Treść pytania:
Zapis ten jest wewnętrznie niespójny. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy Wykonawcę
wiąże 24- miesięczny czy zadeklarowany w załączniku nr 3 do SIWZ okres gwarancji?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zapisu:
Okres gwarancji systemu informatycznego:
a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24 miesięcy od
dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem
odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji uzależniona jest od deklaracji
Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz oferty).
Na zapis:
Okres gwarancji systemu informatycznego:
a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres zdeklarowany
przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) licząc od dnia
zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem
odbioru zakończenia wdrożenia.
Pytanie 21 – dot. SIWZ
Wnosimy o wykreślenie pkt. 25.1. ppkt. 2) SIWZ, jako niezgodnego z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych. Powyższy zapis ma zastosowanie jeżeli przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane. Natomiast w tym przypadku głównym przedmiotem postępowania jest
dostawa.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w pkt 25.1. ppkt
2) z zapisu:
25.1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu:
1) Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część
zamówienia.
2) Projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą.
3) Kserokopie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.ppkt 3 SIWZ, potwierdzających
kwalifikacje osób wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ,
4) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).
Na zapis:
25.1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu:
1) Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część
zamówienia.
2) Kserokopie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.ppkt 3 SIWZ, potwierdzających
kwalifikacje osób wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ,
3) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia
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publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).

Pytanie 22 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji na usunięcie awarii do 48 godzin roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zapisu:
7. Okres gwarancji systemu informatycznego:
a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24
miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym
protokołem odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji
uzależniona jest od deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz
oferty).
b) Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i
usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających
wykorzystywanie funkcji systemu, przy czym:
- awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które uniemożliwia
prawidłową eksploatację systemu i powoduje konieczność wstrzymania eksploatacji
systemu,
- usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu,
niepowodujące jednak konieczności wstrzymania eksploatacji systemu.
a) Usuwanie wszelkich wad i usterek systemu informatycznego w okresie objętym
gwarancją odbywać się będzie w ramach gwarancji.
b) Czas reakcji:
- usunięcie awarii wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych od
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
- usunięcie usterki wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 72 godzin roboczych od
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
na zapis:
7. Okres gwarancji systemu informatycznego:
a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24
miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym
protokołem odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji
uzależniona jest od deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz
oferty).
b) Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i
usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających
wykorzystywanie funkcji systemu, przy czym:
- awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które uniemożliwia
prawidłową eksploatację systemu i powoduje konieczność wstrzymania eksploatacji
systemu,
- usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu,
niepowodujące jednak konieczności wstrzymania eksploatacji systemu.
c) Usuwanie wszelkich wad i usterek systemu informatycznego w okresie objętym
gwarancją odbywać się będzie w ramach gwarancji.
d) Czas reakcji:
- usunięcie awarii wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
- usunięcie usterki wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
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Pytanie 23 – dot. SIWZ, Formularza oferty – załącznik nr 3 do SIWZ oraz Wzoru umowy załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty
wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia:
A) treść SIWZ w pkt 14.1 z zapisu:
Przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe
Na zapis:
Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie 36-ciu
miesięcznych równych rat z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty
niepodzielnej na równe raty. Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą płatne
na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej
raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotuje
Wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.
B) treść Formularza oferty, z zapisu:
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego (faktura powinna zawierać numer umowy) po wykonaniu przedmiotu
umowy, w 36-ciu miesięcznych równych ratach płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
Na zapis:
Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie 36-ciu
miesięcznych równych rat z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty
niepodzielnej na równe raty. Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą płatne
na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej
raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotuje
Wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.
C) treść wzoru umowy w § 6 pkt 1 z zapisu:
Wynagrodzenie określone w § 2 pkt 4 płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (faktura powinna zawierać numer umowy), po
wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, w formie 36-ciu
miesięcznych równych rat płatnych w ostatnim dniu miesiąca na podstawie Harmonogramu
spłaty rat, który przygotuje wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.
Na zapis:
Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie 36-ciu
miesięcznych równych rat z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty
niepodzielnej na równe raty. Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą płatne
na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej
raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotuje
Wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

Pytanie 24 – dot SIWZ oraz Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast raty będą płatne na
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koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej
raty.
Odpowiedź;
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 23.
Pytanie 25 – dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze
prosimy o zmianę zapisu §6 ustęp 2 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony
wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 26 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę treści §6 ustęp 3 i nadanie mu brzmienia: „Terminy
zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Wykonawcy
zostanie uznany kwotą należną mu najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 27 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Wnosimy o wykreślenie zapisów §6 ust. 11 oraz 12 jako sprzecznych z istotą kary umownej
wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co
naruszających również art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c.
Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym
zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy
pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest
wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania,
względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara
umowna zwykle zastrzegana jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania
głównego przedmiotu umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe
lub jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady
zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem
zobowiązań dodatkowych, nie związanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została
ukształtowana przez Zamawiającego, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary umownej wrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku (Sygn.akt. KIO
2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych z
przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone przez
Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego
przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego. „(…)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego
uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż
zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z
przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego,
wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by
był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia
społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie
prawa i nie korzysta z ochrony”
Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kar umownych za naruszenie zakazów
wskazanych w §6 ust. 9,10 jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a
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także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszają art. 353¹ k.c. oraz art. 5
k.c. a więc są niezgodne z prawem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 28 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej
zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1a) z 10% do 5%.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 29 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej
zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1 b) z 1% do 0,5%.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 30 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej
zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1c) do 0,3%.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 31 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej
zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1 d) do 2%.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 32 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o zmianę sformułowania „opóźnienie”, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1a b)
oraz 1c) i nadanie mu brzmienia „zwłoka”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 33 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Mając na uwadze równość stron umowy prosimy Zamawiającego zmianę treści § 7 ust. 2 wzoru
umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody jeżeli szkoda przekracza wysokość
kary umownej”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 34 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru
umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie
umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §7 ust. 1 pkt. 1a.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 35 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
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Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy ustępu o treści: „Z tytułu nieterminowej
zapłaty Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone
w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 36 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Wnosimy o wykreślenie §14 ust. 2-5 z projektu umowy, jako niezgodnego z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp art.143d ust.1 pkt 4
Zamawiający określa zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy warunkując wypłatę tego
wynagrodzenia od przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane. Głównym przedmiotem postępowania jest dostawa. Rozliczenia Wykonawcy ze
swoimi podwykonawcami są ich indywidualną sprawą, które w żadnym wypadku nie rodzą
roszczeń na Zamawiającego z tytułu braku zapłaty do podwykonawcy przez Wykonawcę, zatem
żądanie przez Zamawiającego przedstawiania umów oraz rozliczeń z podwykonawcami, które są
tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy, jest nadużyciem.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do
SIWZ – Wzór umowy z zapisu:
1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale
podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze
stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby
podwykonawcy.
2. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w pkt. 1, w terminie 3 dni poprzedzających
planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierający istotne
elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres usług, terminy wykonania oraz
wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania usług, określonych w
projekcie umowy z podwykonawcą.
3. Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz
z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez
Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności
przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących
przedmiotem niniejszej Umowy.
4. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien
podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować
Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się
Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także
domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia
dokumentów umownych.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu
Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o
kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń
podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.
6. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.
7. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
8. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy pkt.
1-6 stosuje się odpowiednio.
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9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania
podwykonawców i ich pracowników jak za własne.
Na zapis:
1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale
podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze
stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby
podwykonawcy.
2. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.
3. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
4. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy pkt.
1-6 stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania
podwykonawców i ich pracowników jak za własne.
Pytanie 37 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu § 15 ust. 1 jako niezgodnego z SIWZ i § 14 wzoru
umowy, w którym Zamawiający wprost wskazuje warunki, na których Wykonawca może
powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi, czyli podwykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do
SIWZ – Wzór umowy z zapisu:
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Na zapis:
1. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Pytanie 38 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 15 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W
sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisu Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawa zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do
SIWZ – Wzór umowy z zapisu:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Na zapis:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisu Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawa zamówień publicznych
Pytanie 39 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Z uwagi na zapisy § 5 i zawarte tam zapisy dotyczące protokołu odbioru po upływie określonego
tam okresu prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą dostarczenia
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za
wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do
SIWZ – Wzór umowy dodając kolejny 11 pkt do § 5 Wzoru umowy, a mianowicie:
Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym spoczywa
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia
Pytanie 40 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający
wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 41 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy
zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 42 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę
zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 43 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej
do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 44 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża
zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu
zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 45 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
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Pytanie 46 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej
wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez
Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:
„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować
będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan
natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy
o jego wskazanie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 47 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez
wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 48 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 49 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże
weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi
odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z
deklaracją.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 50 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż część majątku trwałego wykazywana w aktywach Zamawiającego
będąca jego własnością to środki trwałe na majątku trwałym zakupione z środków finansowych
Zamawiającego, środki trwałe uzyskane z darowizn oraz różnego rodzaju dotacji. Nie stanowią
własności Zamawiającego środki trwałe użyczone
Pytanie 51 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian
umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie wzoru umowy ustępu o następującym
brzmieniu:
„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
c. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
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e. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,
sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt
będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania
produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
f. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,
sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie
zwiększeniu;
g. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
h. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.;
i. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.
Pytanie 52 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić zakontraktowanej liczby łóżek przez NFZ,
ponieważ kontraktowane są punkty rozliczeniowe, a nie liczba łóżek. Jednakże w miesiącu
maju Zamawiający dysponował liczbą 589 łóżek.
Pytanie 53 – dot. SIWZ
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na
stronie internetowej rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia tabelę załączników do
SIWZ z zapisu:
Lp. Nazwa załącznika
1.
Formularz cenowy przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SIWZ
2.
3.
4
5
6
7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik nr 4 do
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - Załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 7 do SIWZ

8

Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 8 do SIWZ

9

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – według załącznika
nr 9 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ

10
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11

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – według załącznika nr 11 do
SIWZ

Na zapis:
Lp. Nazwa załącznika
1.
Formularz cenowy przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SIWZ
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ

3.

Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ

4

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik nr 4 do
SIWZ

5

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ

6

Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - Załącznik nr 6 do SIWZ

7

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 7 do SIWZ

8

Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 8 do SIWZ

9

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – według załącznika
nr 9 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ

10
11

12
13

1.

2.
3.

4.

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – według załącznika nr 11 do
SIWZ
Rachunek zysków i strat, bilans 2014
Rachunek zysków i strat, bilans 2015

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia:
A) Wzór umowy –załącznik nr 10 do SIWZ, § 5 z zapisu:
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy w
terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę poprzedzonego
całkowitym wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności dostawy i wdrożenia systemu
informatycznego jak i zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą
szkoleniową.
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie,
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w terminie
do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę oraz zakończy go najpóźniej 14 dni
roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) W przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na
usunięcie wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad; termin na
przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia ujawnienia
wad;
b) W przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:
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I. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem – obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych
wad bez utraty gwarancji na wykonane roboty,
II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako
wadliwych.
7. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy
przed upływem terminu gwarancji.
8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający
dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach
odbioru.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz
przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego wymaga zatwierdzenia Dyrektora Szpitala.
11. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym
spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
Na zapis:
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie,
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w terminie
do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę oraz zakończy go najpóźniej 6 dni
roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) W przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na
usunięcie wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad; termin na
przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia ujawnienia
wad;
b) W przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:
I. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych
wad bez utraty gwarancji na wykonane roboty,
II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako
wadliwych.
6. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy
przed upływem terminu gwarancji.
7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego , Zamawiający
dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach
odbioru.
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8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz
przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego wymaga zatwierdzenia Dyrektora Szpitala.
10. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym
spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
B) Wzór umowy –załącznik nr 10 do SIWZ, § 4 pkt 3b) z zapisu:
przeprowadzenia i udokumentowania zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie
koncepcji wdrożenia, odpowiednich szkoleń dla użytkowników wszystkich oferowanych
modułów systemu Zamawiającego, tj.:
- Dział Techniczny: 3 osoby
- Dział Aparatury Medycznej: 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17 osób
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16 osób
- Pielęgniarki koordynujące: 5 osób
- Kierownicy komórek organizacyjnych: 19 osób
- Dyrekcja: 5 osób,
na zapis:
przeprowadzenia i udokumentowania zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie
koncepcji wdrożenia, odpowiednich szkoleń dla użytkowników wszystkich oferowanych
modułów systemu Zamawiającego, tj.:
- Dział Obsługi Technicznej: 3 osoby
- Sekcja Elektroniki Medycznej: 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17 osób
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16 osób
- Pielęgniarki koordynujące: 5 osób
- Kierownicy komórek organizacyjnych: 19 osób
- Dyrekcja: 5 osób,
C) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr
zapisu:
Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z
dokumencie koncepcji wdrożenia odpowiednie szkolenia
oferowanych modułów systemu.
Liczba użytkowników do przeszkolenia:
Dział Techniczny: 3 osoby
Dział Aparatury Medycznej: 3 osoby
Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17
Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16
Pielęgniarki koordynujące: 5
Kierownicy komórek organizacyjnych: 19
Dyrekcja: 5
Na zapis:
Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z
dokumencie koncepcji wdrożenia odpowiednie szkolenia
oferowanych modułów systemu.
Liczba użytkowników do przeszkolenia:
Dział Obsługi Technicznej: 3 osoby
Sekcja Elektroniki Medycznej: 3 osoby
Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17
Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16
Pielęgniarki koordynujące: 5

2 do SIWZ, rozdział VI pkt 2, z
harmonogramem ustalonym w
dla użytkowników wszystkich

harmonogramem ustalonym w
dla użytkowników wszystkich
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Kierownicy komórek organizacyjnych: 19
Dyrekcja: 5
D) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, rozdział I z zapisu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą
techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem
sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową, w taki sposób by osiągnąć
korzyści w następujących obszarach:
2) zarządzania majątkiem szpitala w tym zasobami medycznymi,
3) zarządzania obiektami technicznymi jednostki medycznej,
4) zarządzania walidacją dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej,
5) zarządzanie walidacją paszportów technicznych urządzeń i aparatury medycznej,
6) obsługi zgłoszeń awarii aparatury i sprzętu medycznego,
7) zarządzania obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń medycznych,
8) monitowania terminów kalibracji sprzętu medycznego,
9) monitowania terminów wykonania obowiązkowych przeglądów, wymiany części
zamiennych w aparaturze medycznej, legalizacji urządzeń technicznych itp.,
10) statystyki napraw, awarii i uszkodzeń sprzętu i aparatury medycznej,
11) zaawansowanego raportowania zarządczego dostarczającego interaktywne raporty
Na zapis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą
techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem
sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową, w taki sposób by osiągnąć
korzyści w następujących obszarach:
1) zarządzania majątkiem szpitala w tym zasobami medycznymi,
2) zarządzania obiektami technicznymi jednostki medycznej,
3) zarządzania walidacją dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej,
4) zarządzanie walidacją paszportów technicznych urządzeń i aparatury medycznej,
5) obsługi zgłoszeń awarii aparatury i sprzętu medycznego,
6) zarządzania obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń medycznych,
7) monitowania terminów kalibracji sprzętu medycznego,
8) monitowania terminów wykonania obowiązkowych przeglądów, wymiany części
zamiennych w aparaturze medycznej, legalizacji urządzeń technicznych itp.,
9) statystyki napraw, awarii i uszkodzeń sprzętu i aparatury medycznej,
10) zaawansowanego raportowania zarządczego dostarczającego interaktywne raporty
11) Uporządkowanie: czynności serwisu, czynności Działu Obsługi Technicznej, czynności
użytkownika
E) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, rozdział II z
zapisu:
W obszarze infrastruktury systemu oczekiwana jest przede wszystkim kompleksowość
rozwiązania, które będzie dostosowane do realizacji celów szpitala. Oferowana architektura
powinna posiadać pełny zestaw funkcji zarządzania usługami, w ramach jednej zintegrowanej
platformy narzędziowej. Rozwiązanie powinno realizować strategię zarządzania majątkiem
technicznym wykorzystując nowoczesne technologie zgodnie z priorytetami szpitala.
Oferowana platforma powinna wykorzystywać współdzieloną bazę danych, dziedzicząc
wspólne narzędzia do administrowania, konfigurowania, zmiany formatek, tworzenia obiektów
bazodanowych, budowania nowych aplikacji jak i również wspólny silnik procesów przepływu
pracy (workflow), eskalacji i powiadamiania.
Architektura oferowanego systemu musi zapewniać łatwą skalowalność całego
rozwiązania. W przypadku zaistnienia potrzeby obsługi większej ilości użytkowników wymagana
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jest funkcjonalność pozwalająca na dodanie odpowiedniej ilości zasobów sprzętowych i
rozszerzenie klastrów poprzez instalację kolejnych nodów serwera aplikacyjnego na rozszerzonej
platformie sprzętowej. System powinien udostępniać bardzo bogate mechanizmy integracyjne,
które pozwalają łatwo uczynić go integralną częścią aktualnej infrastruktury informatycznej oraz
nie uzależniają szpitala w żadnym z obszarów od jednego dostawcy czy konkretnej technologii.
Na zapis:
W obszarze infrastruktury systemu oczekiwana jest przede wszystkim kompleksowość
rozwiązania, które będzie dostosowane do realizacji celów szpitala. Oferowana architektura
powinna posiadać pełny zestaw funkcji zarządzania usługami, w ramach jednej zintegrowanej
platformy narzędziowej. Rozwiązanie powinno realizować strategię zarządzania majątkiem
technicznym wykorzystując nowoczesne technologie zgodnie z priorytetami szpitala.
Oferowana platforma powinna wykorzystywać współdzieloną bazę danych, dziedzicząc
wspólne narzędzia do administrowania, konfigurowania, zmiany formatek, tworzenia obiektów
bazodanowych, budowania nowych aplikacji jak i również wspólny silnik procesów przepływu
pracy (workflow), eskalacji i powiadamiania.
Architektura oferowanego systemu musi zapewniać łatwą skalowalność całego
rozwiązania. W przypadku zaistnienia potrzeby obsługi większej ilości użytkowników wymagana
jest funkcjonalność pozwalająca na dodanie odpowiedniej ilości zasobów sprzętowych i
rozszerzenie klastrów poprzez instalację kolejnych nodów serwera aplikacyjnego na rozszerzonej
platformie sprzętowej. System powinien udostępniać bardzo bogate mechanizmy integracyjne,
które pozwalają łatwo uczynić go integralną częścią aktualnej infrastruktury informatycznej oraz
nie uzależniają szpitala w żadnym z obszarów od jednego dostawcy czy konkretnej technologii.
System należy zintegrować z aplikacjami firmy Kamsoft. Oprogramowanie firmy Kamsoft jest
zainstalowane u Zamawiającego

9

9

9

9

F) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, tabela „MONITORING
ŚRODOWISKA PRACY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I INFRASTRUKTURY SZPITALA” pozycja
9 z zapisu:
Wbudowane mechanizmy analizy awaryjności zasobu. Możliwość rozliczania zasobów na
podstawie rzeczywistych danych o zużyciu.
Na zapis:
Wbudowane mechanizmy analizy awaryjności zasobu. Możliwość rozliczania zasobów na
podstawie rzeczywistych danych o zużyciu. Automatyczne raporty dot. zużycia sprzętu np. ze
względu na założony okres eksploatacji, ilości badań, zabiegów, czasu pracy. Informacja o
przekroczeniu tych wskaźników.
G) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, tabela
„INWENTARYZACJA ZARZĄDCZA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH SZPITALA ” pozycja 9 z
zapisu:
Możliwość
eksportu/importu
po
dowolnym
kluczu
danych
ewidencyjnych,
inwentaryzacyjnych o środkach trwałych, aparaturze technicznej itp. do posiadanych w
przedsiębiorstwie systemów ewidencyjnych, księgowych z wykorzystaniem szerokiej gamy
wbudowanych narzędzi integracyjnych
Na zapis:
Możliwość
eksportu/importu
po
dowolnym
kluczu
danych
ewidencyjnych,
inwentaryzacyjnych o środkach trwałych, aparaturze technicznej itp. do posiadanych w
przedsiębiorstwie systemów ewidencyjnych, księgowych z wykorzystaniem szerokiej gamy
wbudowanych narzędzi integracyjnych. Możliwość eksportu danych dot. urządzeń
medycznych do komórek organizacyjnych Zamawiajacego.
H) SIWZ w pkt 16.3 z zapisu:
Punkty za podane kryterium OKRES GWARANCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (OGSI)
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będą liczone według następującego wzoru:

OGSI =

gwarancja oferty ocenianej – gwarancja minimalna
------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20%
gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna

UWAGA:
1.
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym – załącznik
nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający
przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.
2.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na system
informatyczny wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę
krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
3.
MAKSYMALNY okres gwarancji na system informatyczny uwzględniony do oceny
ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60
miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który
zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę
punktów w ramach kryterium: gwarancja.
Na zapis:
16.3. Punkty za podane kryterium OKRES GWARANCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
(OGSI) będą liczone według następującego wzoru:

OGSI =

gwarancja oferty badanej
----------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%
gwarancja maksymalna spośród wszystkich ofert

UWAGA:
1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym – załącznik
nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający
przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.
2.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na system
informatyczny wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę
krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
3.
MAKSYMALNY okres gwarancji na system informatyczny uwzględniony do oceny
ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60
miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który
zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę
punktów w ramach kryterium: gwarancja.

I) Wzór umowy – załącznik nr 10 w § 9, z zapisu:
1.
2.

3.

Wymagania dotyczące licencji zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV ppkt 10
Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw
licencyjnych do modułów będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się przenieść na
Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.
Licencje na jakikolwiek z elementów systemu (oprogramowania) nie mogą zawierać
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego i
jednostek powiązanych z Zamawiającym.
Licencja na jakikolwiek z elementów systemu nie może zawierać ograniczeń co do korzystania
z niego przez inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części systemu do
obsługi przez osoby trzecie.
Udzielenie licencji następuje z chwilą ich odbioru.
Wykonawca gwarantuje, że system będący przedmiotem niniejszej umowy nie jest obciążony
prawami osób trzecich i że w razie udzielenia licencji na ten system, Zamawiający korzystając
z tego systemu nie naruszy w jakikolwiek sposób praw autorskich osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec zamawiającego
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w
wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje
się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu
należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić w
miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie
Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać w dniu wydania oprogramowania
autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i prawa te nie będą obciążone prawami osób
trzecich.
Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć dokumenty licencyjne, instrukcje w
wersji papierowej i elektronicznej w ilości określonej przez Zamawiającego. Instrukcje będą
również udostępnione użytkownikom w systemie informatycznym.
Licencje obejmują wszelkie nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, które zostaną
dostarczone Zamawiającemu w ramach usług serwisu i gwarancji. Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wskazane powyżej
nowe wersje i aktualizacje.
Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych produktów dostarczonych
i wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający nabywa własność nośników, na
których je przekazano.
Przekazanie praw, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wersje
kodów źródłowych jakie muszą być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę
niniejszej umowy.
Licencji udziela się na okres nieograniczony z 5- letnim terminem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego.
Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu prawo do korzystania z systemu bez
zachowania terminu określonego w pkt. 19 niniejszego paragrafu, wyłącznie w przypadkach
określonych w pkt 21 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem pkt 22 oraz bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca może wypowiedzieć licencje po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego,
gdy Zamawiający:
a) narusza warunki licencyjne w odniesieniu do miejsca, zakresu lub sposobu korzystania z
systemu,
b) w inny sposób narusza prawa autorskie do systemu lub warunki licencji określone w
niniejszej umowie.
Przed skorzystaniem z prawa wypowiedzenia licencji, zgodnie z pkt 20 niniejszego paragrafu,
Wykonawca wezwie Zamawiającego do zaniechania wskazanych przez Wykonawcę naruszeń
wyżej wymienionych warunków, wyznaczając na to 7 dniowy termin. Po bezskutecznym
upływie terminu, Wykonawca może wypowiedzieć licencję z zachowaniem terminu
wypowiedzenia określonego w pkt 19.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne
systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
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1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady prawne systemu wygasają z upływem dwóch lat od chwili, gdy
Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Strony zgodnie oświadczają, iż wydłużają
okres rękojmi za wady fizyczne systemu na okres 3 lat, który biegnie od daty podpisania
protokołu odbioru.
24. W przypadku wystąpienia Zamawiającego o zwiększenia liczby udzielonej licencji ponad
określoną w umowie, Wykonawca udzieli licencji na warunkach nie gorszych niż udzielone
licencje lub zgodnie z standardowym cennikiem Wykonawcy.
Na zapis:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wymagania dotyczące licencji zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV ppkt 10
Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw
licencyjnych do modułów będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się przenieść na
Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.
Licencje na jakikolwiek z elementów systemu (oprogramowania) nie mogą zawierać
ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego i
jednostek powiązanych z Zamawiającym.
Licencja na jakikolwiek z elementów systemu nie może zawierać ograniczeń co do korzystania
z niego przez inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części systemu do
obsługi przez osoby trzecie.
Udzielenie licencji następuje z chwilą ich odbioru.
Wykonawca gwarantuje, że system będący przedmiotem niniejszej umowy nie jest obciążony
prawami osób trzecich i że w razie udzielenia licencji na ten system, Zamawiający korzystając
z tego systemu nie naruszy w jakikolwiek sposób praw autorskich osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec zamawiającego
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w
wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje
się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu
należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić w
miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie
Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać w dniu wydania oprogramowania
autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i prawa te nie będą obciążone prawami osób
trzecich.
Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć dokumenty licencyjne, instrukcje w
wersji papierowej i elektronicznej w ilości określonej przez Zamawiającego. Instrukcje będą
również udostępnione użytkownikom w systemie informatycznym.
Licencje obejmują wszelkie nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, które zostaną
dostarczone Zamawiającemu w ramach usług serwisu i gwarancji. Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wskazane powyżej
nowe wersje i aktualizacje.
Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych produktów dostarczonych
i wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający nabywa własność nośników, na
których je przekazano.
Przekazanie praw, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wersje
kodów źródłowych jakie muszą być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę
niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne
systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uprawnienia z
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tytułu rękojmi za wady prawne systemu wygasają z upływem dwóch lat od chwili, gdy
Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Strony zgodnie oświadczają, iż wydłużają
okres rękojmi za wady fizyczne systemu na okres 3 lat, który biegnie od daty podpisania
protokołu odbioru.
15. W przypadku wystąpienia Zamawiającego o zwiększenia liczby udzielonej licencji ponad
określoną w umowie, Wykonawca udzieli licencji na warunkach nie gorszych niż udzielone
licencje lub zgodnie z standardowym cennikiem Wykonawcy.
W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP zmienia treść ogłoszenia o
zamówieniu.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także następującą
treść SIWZ:
I)
SIWZ w pkt 22.11 z zapisu:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w JastrzębiuZdroju systemu informacyjnego zaradzania sprzętem i infrastruktura techniczna szpitala w
obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego
oprogramowania oraz usługą szkoleniową ” (BZP/38/382-14/16)”
NIE OTWIERAĆ przed 04.06.2016 r. godz. 1030, znak sprawy: BZP/38/382-14/16
Na zapis:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w JastrzębiuZdroju systemu informacyjnego zaradzania sprzętem i infrastruktura techniczna szpitala w
obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego
oprogramowania oraz usługą szkoleniową ” (BZP/38/382-14/16)”
NIE OTWIERAĆ przed 05.07.2016 r. godz. 1030, znak sprawy: BZP/38/382-14/16
II) SIWZ w pkt 23. 1 z zapisu:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 04.07.2016 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725
do 1430).
Na zapis:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 05.07.2016 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725
do 1430).
III) SIWZ w pkt 23.3. z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2016 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr
A21 (sala konferencyjna), na 1 piętrze.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2016 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr
A21 (sala konferencyjna), na 1 piętrze.

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ - po zmianach z dnia 30.06.2016r.
- Załącznik n 2 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po zmianach z dnia
30.06.2016 r.
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- Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – po zmianach z dnia 30.06.2016 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 30.06.2016 r.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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