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BZP.38.383-12.11.21

Jastrzębie – Zdrój, 12.05.2021r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej
rozproszonego systemu telekonsultacyjnego wraz z pełnieniem nadzoru
inwestorskiego nad jego wykonaniem (BZP.38.383-12.21).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 16 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 05.01.2021r. odpowiada na zadane pytanie w sposób następujący:
Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy:
§ 3 ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszej umowy, do osobistej realizacji
przedmiotu umowy poprzez osoby wyznaczone do realizacji projektu w siedzibie Zamawiającego, w
wymiarze, co najmniej jednego dnia roboczego w tygodniu, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy, przez co najmniej 8 godzin.
Tak sformułowany warunek umowny obwarowany karmi umownymi jednoznacznie wpływa na
nierówne traktowanie Wykonawców szczególnie tych z niepełnosprawnością ruchową, a zdolnych
doświadczania przedmiotowej usługi, a także mogących świadczyć usługi zdalnie a podczas odbioru i
wdrożenia uczestniczyć w realizacji tych zadań fizycznie. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że
wprowadzone postanowienie umowne jest nieadekwatne do opisu przedmiotu zamówienia na zakres
asysty, według którego ze wskazanych 24 pkt, tylko 4 pkt dotyczą fizycznej obecności Asystenta
technicznego w siedzibie Zmawiającego. Pozostałe 20 pkt swobodnie można wykonywać zdalnie, a
zawłaszcza w o okresie zagrożenia epidemiologicznego. Mając na uwadze powyższe wnosimy o
zamianę postanowień projektu umowy na:
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszej umowy, do osobistej realizacji przedmiotu
umowy poprzez osobę/osoby wyznaczone do realizacji projektu w siedzibie Zamawiającego, co
najmniej raz w miesiącu w wymiarze jednego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przez co najmniej 8 godzin .
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty
Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy:
Ponadto, zwracamy uwagę na postanowienia umowne w zakresie kar umownych, których łączna
suma przekracza 30% wartości umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
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