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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego  

InfoMedica  produkcji  firmy Asseco Poland S.A." (ZP 10/11)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie,  os.  Na 
Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1) Proszę o odpowiedź czy w związku ze zmianami stawek VAT , Zamawiający dopuszcza zapis w 
umowie (§ 4 ust. 1): "Strony dopuszczają możliwość zmiany stawki VAT w wyniku zmiany właściwych 
przepisów, w takim przypadku nowa stawka VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją 
wprowadzających" lub "Wartość netto umowy + VAT z dopiskiem "wg obowiązującej stawki w dniu 
wystawienia faktury".

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  natomiast   modyfikuje  projekt  umowy w 
sposób następujący:
W  § 4 ust. 1 umowy wprowadza zapis:   "(...) W przypadku zmiany stawki VAT w okresie trwania 
umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmieniona."
 
2) Proszę  o  odpowiedź  czy  Zamawiający  oczekuje  od  Wykonawcy  "zaświadczenia  producenta 
oprogramowania  aplikacyjnego  ABG  S.A.,  że  wykonawca  posiada  prawo  do  dystrybucji 
oprogramowania  InfoMedica  oraz  świadczenia  usług  informatycznych  (instalacji,  wdrażania, 
serwisowania oraz  szkolenia użytkowników oprogramowania InfoMedica) na podstawie certyfikatów 
uzyskanych przez pracowników Wykonawcy." Powyższe Zaświadczenia wydaje  firma Asseco Poland 
S.A. które jest producentem ww. oprogramowania a nie ABG S.A.

Odpowiedź: 
Tak,  Zamawiający  wymaga  zaświadczenia  od  producenta  Asseco  Poland  S.A.  które 
obecnie jest producentem w/w oprogramowania.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania pozostaje bez zmian.
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