Kraków, 20.08.2019r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-31/19
Przetarg nieograniczony pn. " Usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica,
AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka i
funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK.”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na
następujące pytania:

Pytanie 1.
Dot. pkt. 5.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagania na:
5.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać, że:
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi zrealizowane w
ramach odrębnych umów, polegające na wykonaniu usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania
aplikacyjnego InfoMedica, AMMS. Każda z usług winna być o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym pkt 5.1.1. SIWZ
otrzymuje brzmienie:
„5.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać, że:
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi zrealizowane w
ramach odrębnych umów, polegające na wykonaniu usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania
aplikacyjnego InfoMedica, AMMS. Każda z usług winna być o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.”
Pytanie 2.
Zamawiający wskazuje w umowie oraz w SIWZ, że przedmiot zamówienia obejmuje min.:
1) Dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka – 1 stacja robocza
(rozszerzenie z 2 do 3 stacji roboczych).
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2) Dostarczenie licencji na funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica –
FK”.
Natomiast w formularzu cenowym wymieniony jest tylko moduł Apteka. Prosimy o wskazanie, w którym miejscu
Wykonawca ma wliczyć koszty dostawy licencji na dostęp do bazy CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu
InfoMedica – FK.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koszty dostawy licencji na dostęp do bazy CEIDG/REGON/ aktywny VAT
dla modułu InfoMedica – FK. Wykonawca powinien wliczyć do poz. 3 w załączniku nr 1B do SIWZ. W związku z
powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego pisma. Ponadto Zamawiający modyfikuje we wzorze umowy zał. nr 2 do SIWZ §4 pkt 6) i nadaje mu
brzmienie:
„Za dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka – 1 stacja robocza
(rozszerzenie z 2 do 3 stacji roboczych), o której mowa w §1 ust. 2 oraz Dostarczenie licencji na funkcjonalność
„Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK, o której mowa w §1 ust. 3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo ……….. zł brutto.”
Pytanie 3.
Pytania do umowy
UWAGI

PYTANIE

Brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie
rękojmi.
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi? Tego rodzaju wyłączenie stosowane
jest przez niemal wszystkich dostawców i
producentów
w
odniesieniu
do
oprogramowania
komputerowego.
Jednocześnie podkreślić należy, że dość
powszechnie w doktrynie prawa cywilnego
kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi
do udostępniania programów komputerowych,
argumentując to przede wszystkim tym, że:
- w przypadku udzielenia licencji na program
komputerowy nie mamy do czynienia z umową
sprzedaży;
- oprogramowanie nie jest rzeczą;
- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do
przepisów do art. 561, 563, 564, 568, 576 k.c.
wyłączając tym samym ich zastosowanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Brak określenia wymiaru wizyty serwisowej

Ile godzin świadczenia usług przez ile osób
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Zamawiający oczekuje w ramach 1 „wizyty
serwisowej”?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wizyta serwisowa to minimum 6 godzin. Świadczenie
usług przez minimum 1 osobę personelu Wykonawcy.
Realizacja modyfikacji w cenie Umowy!- patrz Czy z uwagi na brak wiedzy Stron o zakresie
par 1 ust. 2 lit d)
„modyfikacji”, co uniemożliwia wycenę tego
typu usług, Zamawiający wyraża zgodę na
Realizacja modyfikacji w ściśle określonym
zmianę treści § 2 ust. 1 lit d na „przyjęcie
i
terminie 30 dni
rozpatrzenie
indywidualnych
zmian
(tj.
modyfikacji) Oprogramowania Aplikacyjnego
objętego niniejszą Umową (propozycji jego
udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym
realizacja modyfikacji ustalonych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym zmian odbywać
się będzie poza zakres niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
modyfikację w terminie ustalonym przez
Strony”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §2 ust. 1 lit. d) we wzorze
umowy:
„d) przyjęcie i rozpatrzenie indywidualnych zmian (tj. modyfikacji) Oprogramowania
Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju),
przy czym modyfikacje ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zmian stanowić
będzie zakres niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować modyfikację w
terminie ustalonym przez Strony”.
Zobowiązanie do usunięcia awarii

Czy z uwagi na fakt, iż awarie oprogramowania
są zgodnie z Umową wynikiem działań
niezależnych od Wykonawcy i Wykonawca
może co najwyżej zobowiązać się do dołożenia
starań w ich usunięciu, Zamawiający wyraża
zgodę na korektę postanowienia § 1 ust. 2 ii)
Umowy na
„pomoc w usunięciu awarii
Oprogramowania
Aplikacyjnego
objętego
niniejszą
umową,
powstałej
z
winy
Zamawiającego lub wskutek wypadków
losowych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Nieprecyzyjne określenie zasad wynagradzania

Czy Zamawiający potwierdza, iż okresowo mają
być rozliczane wyłącznie usługi nadzoru a
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dostarczenie licencji, o których mowa §1 ust. 2
i 3 jest odrębnie płatne?
Odpowiedź: TAK.
Brak wyodrębnionego wynagrodzenia za
Dostarczenie licencji na funkcjonalność „Dostęp
do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu
InfoMedica – FK.

Czy z uwagi na fakt, iż Umowa nie reguluje
wynagrodzenia za Dostarczenie licencji na
funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/
aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK
Zamawiający wyraża zgodę, aby § 4 ust. 6
Umowy otrzymał brzmienie: „Za dostarczenie
licencji
na
moduł
oprogramowania
aplikacyjnego AMMS – Apteka – 1 stacja
robocza (rozszerzenie z 2 do 3 stacji roboczych),
o której mowa w §1 ust. 2 oraz Dostarczenie
licencji na funkcjonalność „Dostęp do baz
CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu
InfoMedica – FK, o której mowa w §1 ust. 3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo
……….. zł brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym
Zamawiający modyfikuje we wzorze umowy zał. nr 2 do SIWZ §4 pkt 6) i nadaje mu brzmienie:
„Za dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka – 1 stacja
robocza (rozszerzenie z 2 do 3 stacji roboczych), o której mowa w §1 ust. 2 oraz Dostarczenie
licencji na funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica –
FK, o której mowa w §1 ust. 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo ……….. zł brutto.”
Ponadto Zamawiający modyfikuje §2 ust. 4 pkt e) we wzorze umowy i nadaje mu brzmienie:
„e) Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zapewnia bezpłatnie 36 wizyty w okresie trwania umowy (do
wykorzystania w dowolnym dogodnym dla Zamawiającego terminie, w tym np. 12 wizyt w ciągu 1 msc), a w
szczególności”.
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część
SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załączniki:
- poprawiony załącznik nr 1B do SIWZ
Otrzymują:
a/a
strona internetowa Zamawiającego
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