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DOP – ZP  111/2013 Kraków, dnia 30.04.2013 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Objęcie 
opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco 

Poland S.A” – nr sprawy ZP 16/2013

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Punktu III SIWZ oraz Formularza Ofertowego pkt.6
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w SIWZ:
Pkt.  III  „Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeszkolenia  pracowników  Zamawiającego  w 
przypadku wprowadzenia nowych funkcji oprogramowania w tym zakresie” oraz zapis z formularza  
ofertowego pkt.6 składane ma być oświadczenie: „ Oświadczamy, że przeszkolimy odpowiednia ilość 
personelu wg potrzeb Zamawiającego”
Prosimy o wskazanie zakresu szkoleń.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmienia  zapis  pkt.  6  Formularza Ofertowego (Załącznik nr  1  do 
SIWZ), który otrzyma brzmienie:
Oświadczamy,  że  w  przypadku  wprowadzenia  nowych  funkcji  oprogramowania  InfoMedica 
przeszkolimy odpowiednią ilość personelu wg potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 2: dot. Projektu umowy Załącznik nr 6 do SIWZ
§ 5 ust. 3, § 7 ust. 1,2,3 – w zapisach nieprawidłowe odniesienia do paragrafów umowy. Wnioskujemy 
o dokonanie zmian.
Odpowiedź  nr  2:     Zamawiający  zmieni  zapisy  powyższych  paragrafów,  otrzymają  one 
następujące brzmienia:
§ 5 ust.  3:  W przypadku powzięcia wiadomości  o utracie lub ograniczeniu zdolności świadczenia 
przez Wykonawcę usługi, a w szczególności o utracie lub ograniczeniu uprawnień, o których mowa w 
§ 1 ust.  6 niniejszej umowy,  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym
§ 7  ust.  1: W  przypadku  nieterminowego  wykonywania  przez  Wykonawcę  usług  będących 
przedmiotem  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  za  każdy  dzień  zwłoki  w 
dotrzymaniu terminów  ustalonych w § 2 ust. 4 lub na podstawie § 2 ust. 6 lit. d umowy karę umowną  
w wysokości 5 % wartości faktury, o jakiej mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy, z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność uzasadniająca naliczenie kary umownej.
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§ 7 ust. 2: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 1 ust. 8 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.
§ 7 ust. 3: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto,  
o której mowa w § 1 ust. 8 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.

Pytanie nr 3: dot. Projektu umowy Załącznik nr 6 do SIWZ
W umowie § 2 ust. 6a opisane są zgłoszenia:
„w celu zgłoszenia błędu oprogramowania aplikacyjnego lub awarii systemowej, w tym awarii 
serwera wymagającej obsługi serwisowej serwera baz danych, Zamawiający wypełnia formularz, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w postaci: 

-  pisemnej  (doręczenie  faksem:  +48  …….....………),  zawierającej  podpis  pracownika 
Zamawiającego wskazanego w § 3 ust. 1 lit. a. oraz
- elektronicznej (doręczenie pocztą elektroniczną na adres e’mail:……@..........................).”

Natomiast formularz ofertowy precyzuje w pkt.8. Obsługę zgłoszeń w formie:
„Zgłoszenia Zamawiającego będą obsługiwane w formie :

§ pisemnej (obligatoryjnie doręczenie faksem: +48 …................................…………) 

§ elektronicznej  (opcjonalnie,  doręczenie  pocztą  elektroniczną  na  adres  e-mail:  

…………@.............................................................”

Wnioskujemy o doprecyzowanie sposobu zgłoszeń.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający zmieni  zapis  punktu.8 formularza ofertowego (załącznik nr  1  do 
SIWZ) w następujący sposób:
„Zgłoszenia Zamawiającego będą obsługiwane w formie :

§ pisemnej ( doręczenie faksem: +48 …................................…………) 

§ elektronicznej  (doręczenie  pocztą  elektroniczną  na  adres  e-

mail:............@......................”

Pytanie nr 4. Dot. załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
W punkcie I, podpunkty 1 do 3, Zamawiający żąda podania wartości realizacji w postaci sum pozycji  
z Tab. Nr 1. Podane pozycje w Tabeli nr 1 dotyczą tożsamych wartości. Wnioskujemy o sprostowanie 
formularza z Załącznika nr 1 – OFERTA, niezbędną w celu poprawnego wypełnienia.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający poprawia formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie 
punktu I, podpunkty 1 do 3:
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1.wartość netto ( poz.6 tabela 1).......................................................................... 
(słownie: .....................................................................................................................................................
.............),
2.wartość podatku VAT ( poz.7 tabela 1)......................................    ( stawka................. )%,     (słownie: 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................),
3. wartość brutto ( poz.8 tabela 1)............................................................................... 
(słownie: ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................),
4. Termin płatności za wykonanie opieki serwisowej (min. 30 dni) ....................................................... 

Pytanie nr 5:
W Związku ze złożonymi zapytaniami do przetargu nr ZP 16/2013 oraz terminem zbliżającego się  
długiego weekendu, prosimy przesuniecie terminu składania ofert.
Odpowiedź nr 5: Patrz pkt. II niniejszego pisma

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania  
ofert i otwarcia ofert do dnia 08.05.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

III.  Powyższe  wyjaśnienia  zostają  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania  i  stają  się 
wiążące.

IV. Pozostałe  warunki  określone  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  pozostają  bez 
zmian. 
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