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

informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland " 
(ZP 23/14).

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor  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 oraz modyfikuje zapisy
SIWZ. 

Pytanie 1
dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy:
W § 7 ust. 1 umowy błędne odesłanie do § 2 ust. 9 i § 2 ust. 3 lit. d. Proszę wskazać prawidłowe 
odesłanie.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje  § 7 ust. 1 umowy który otrzymuje następującą treść: 
"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. 7 umowy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto faktury, o jakiej mowa
w § 4 ust. 1 i 2 umowy, z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność
uzasadniająca naliczenie kary umownej."

Pytanie 2
dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy  § 7 ust. 1:
Czy wysokość kary umownej odnosi się do wartości netto czy brutto faktury?
Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu 1.

Pytanie 3
dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy  § 8 i § 10 :
Czy zdublowanie postanowień obydwu paragrafów umowy to zabieg celowy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka i w związku z tym Zamawiający wykreśla 
z projektu umowy § 10 nadając tym samym kolejne numery następującym po sobie paragrafów. 
Załącznik nr 6 projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

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