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BZP.38.383-13.11.21

Jastrzębie – Zdrój, 12.05.2021r.

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Asystenta technicznego do
szpitalnego obszaru projektu pn. „eCareMed – rozwój cyfrowych usług
medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w JastrzębiuZdroju” – powtórzenie (BZP.38.383-13.21).
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 16 ust. 8 i ust. 10 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. Formularza oferty:
W dalszym ciągu nie została udzielona odpowiedź na nasze pytanie. Wprowadzona modyfikacja nie
wyczerpuje odpowiedzi na nasze pytanie.
Jednocześnie ponownie informuję, że tak sformułowane kryteria oceny ofert będą prowadzić do
nierównego traktowania wykonawców, gdyż nie ma określenia maksymalnej ilości projektów
podlegających ocenie punktowej. Przykładowo Wykonawca A przedstawi w wykazie po 10
zrealizowanych projektów przez osobę (rolę w projekcie). Natomiast Wykonawca B zdeklaruje 100
zrealizowanych projektów IT, a Wykonawca C wskaże 200 zrealizowanych projektów. Brak określania
maksymalnej ilości projektów które podlegają punktacji w kryterium doświadczenie może świadczyć o
preferowaniu jednego Wykonawcy. Nadmienię, że może to skutkować korektą finansową w wysokości
25% wartości zamówienia.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego poprzez
wprowadzenie zapisu że do oceny kryterium bezie brane maksymalnie 10 zakończonych projektów IT.
Oczywiście może być mnie lub więcej wskazanych projektów).
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie § 16 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 05.01.2021r. zmienia treść Formularza
oferty w następujący sposób: w Części A Rozdziale X „Kryterium oceny ofert” w ust. 5
zmienia zapisy z:
„5. Punkty za powyższe kryterium D zostaną przyznane na podstawie deklaracji złożonej przez
Wykonawcę w ofercie i obliczone na podstawie podkryteriów:
Zamawiający wymaga wykazania ilości zrealizowanych projektów informatycznych, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.”
Który otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Punkty za powyższe kryterium D zostaną przyznane na podstawie deklaracji złożonej przez
Wykonawcę w ofercie i obliczone na podstawie podkryteriów:
Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 a maksymalnie 15 zrealizowanych projektów
informatycznych przez każdą z osób, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie.”
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Pytanie nr 2 dot. Wzoru umowy:
Niemniejszym w nosze o zmianę postanowień wzoru umowy w poniższym zakresie:
§ 3 ust. 5. 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 działając na podstawie § 16 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 05.01.2021r. we Wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty w § 3 ust. 5 zmienia zapisy z:
„5. 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.”
Który otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszej umowy, do osobistej realizacji przedmiotu
umowy poprzez osoby wyznaczone do realizacji projektu w siedzibie Zamawiającego w następujący
sposób:
1) osoba zarządzająca zespołem oraz specjalista ds. systemów informatycznych 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.
2) specjalista ds. bezpieczeństwa IT oraz osoba ds. rozliczania projektu: w wymiarze, co najmniej
jednego dnia roboczego w miesiącu, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, przez co najmniej 8 godzin”
Ponadto Zamawiający uznając powyższe zmiany za istotne działając na podstawie § 16 ust. 10
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021
z dnia 05.01.2021r. przedłuża czas na złożenie oferty do dnia 17.05.2021r. do godziny
11:00.
W związku z powyższym zmianie ulega ust. 1 oraz ust. 1 pkt 3) w Rozdziale VI „Opis
sposobu złożenia oferty” w Części A Formularza oferty z:
„VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2021r. do godz. 11:00 w
jeden z następujących sposobów:
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3) w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście pod adresem: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój, I p, Sekretariat
(koperta zaklejona, opisana: Procedura do 130 000,00 zł BZP.38.383-13.21)- nie
otwierać przed 14.05.2021r. godz. 11:00). Zaleca się, aby oferta w wersji papierowej
została spięta (zszyta, zbindowana) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.”
Które otrzymują nowe brzmienie:
„VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2021r. do godz. 11:00 w
jeden z następujących sposobów:
3) w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście pod adresem: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój, I p, Sekretariat
(koperta zaklejona, opisana: Procedura do 130 000,00 zł BZP.38.383-13.21)- nie
otwierać przed 17.05.2021r. godz. 11:00). Zaleca się, aby oferta w wersji papierowej
została spięta (zszyta, zbindowana) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.”
Pozostała treść Formularza oferty i Załączników do Formularza oferty nie ulega zmianie, a
powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz oferty po zmianach z dnia 12.05.2021r.;
- Wzór umowy po zmianach z dnia 12.05.2021r.
Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu do 17.05.2021r. do godziny 11:00.

Z poważaniem
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