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WYJAŚNIENIE NR 1 I MODYFIKACJA SIWZ NR 2
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W rozdziale II SIWZ pkt. 5 b Opis przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nakłada na Wykonawcę
obowiązek „dokonywania uaktualnień oprogramowania aplikacyjnego wynikających ze zmian stanu
prawnego z uwzględnieniem terminów wejścia w życie nowych przepisów bądź zmiany przepisów
obowiązujących”.
1) Uprzejmie prosimy o modyfikację tego zapisu, tak aby nadać mu następujące brzmienie:
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek „udostępniania uaktualnień Oprogramowania
Aplikacyjnego wynikających ze zmian stanu prawnego z uwzględnieniem terminów wejścia w życie
nowych przepisów bądź zmiany przepisów obowiązujących”.
2) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Wykonawca będzie miał
obowiązek udostępniać uaktualnienia oprogramowania aplikacyjnego i nie będzie zobligowany do
dokonywania uaktualnień w rozumieniu (instalowania, konfigurowania, szkoleń i innych prac
związanych z ingerencją w zainstalowany system Zamawiającego)
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.
Pytanie nr 2:
Poznań 17 sierpnia 2012
Uprzejmie prosimy do dodanie do § 10 Projektu Umowy zawartego w SIWZ dwóch kolejnych
ustępów (ust 4 i ust 5) o następującym brzemieniu.
5) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim
(podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych, przy
odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w §10 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim
niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków
wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod
warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji
poufnych, wskazanych w §11 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla
wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z
podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich,
którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
6) Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego,
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, przy
odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w §10 ust.1, osobom trzecim, którym Wykonawca
powierzył wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3:
W rozdziale II SIWZ pkt. 4 Opis przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nakłada na Wykonawcę
obowiązek „rozwoju oraz aktualizacji Oprogramowania Aplikacyjnego stanowiącego przedmiot
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zamówienia zgodnie ze zmieniającymi się przepisami mającymi zastosowanie do działalności
prowadzonej przez Zamawiającego . W szczególności Zamawiający wymaga aby oprogramowanie
spełniało wymagania wynikające z ustawy z dnia 28.04.2011 r o systemie informacji w ochronie
zdrowia (Dz.U nr 113 , poz.657 , z p.zm) oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy i uwzględniało
niezbędne dodatkowe funkcjonalności, w tym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
1) Uprzejmie prosimy o modyfikację powyższego zapisu tak, aby uzyskał następujące brzmienie:
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek „rozwoju oraz aktualizacji Oprogramowania
Aplikacyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia zgodnie ze zmieniającymi się przepisami
mającymi zastosowanie do działalności prowadzonej przez Zamawiającego . W szczególności
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie spełniało wymagania wynikające z ustawy z dnia
28.04.2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U nr 113, poz.657, z p.zm) oraz przepisów
wykonawczych do w/w ustawy i uwzględniało niezbędne dodatkowe funkcjonalności, w tym
prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”. Wymaganie to ogranicza się to posiadanych
przez Zamawiającego zakresów funkcjonalnych aplikacji InfoMedica.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4:
par. 9 ust. 2 Projektu Umowy stanowi o karach umownych, które zostały zastrzeżone za "opóźnienie"
w usunięciu błędów oprogramowania. Kary umowne opisano jako należne w przypadku „opóźnienia”,
co oznacza niewykonanie przedmiotu umowy w terminie bez względu na okoliczności, które to
opóźnienie spowodowały. Tymczasem zapisy umowne dotyczące odpowiedzialności
odszkodowawczej w postaci kar umownych, powinny obejmować wyłącznie przypadki zawinionego
niewykonania przedmiotu umowy, tj. przypadki „zwłoki” wykonawcy, stosownie do ogólnej zasady z
art. 471 k.c. (umożliwiającej zwolnienie się od odpowiedzialności, gdy niewykonanie umowy było
przez dłużnika niezawinione). W przypadku takiego zapisu jaki znalazł się w umowie, dochodzi do
wyłączenia możliwości powoływania się przez Wykonawcę na brak winy w niewykonaniu przedmiotu
umowy. Tym samym odpowiedzialność z tytułu kar umownych powstaje niezależnie od przyczyny
powstania opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu SIWZ, tak aby Wykonawca nie był karany za
niewykonanie przedmiotu umowy w przypadku, kiedy nie miał możliwości przedmiotu umowy
wykonać. Przykładem, który może zobrazować tę sytuację jest rozliczenie szpitala z NFZ, które to
często z winy leżącej poza Zamawiającym i Wykonawcą nie może zostać zrealizowane.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym
zakresie:
1. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ pkt. 5 b i w to miejsce wprowadza pkt. 5 b w
następującym brzmieniu:
„b) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego wynikających ze zmian stanu
prawnego z uwzględnieniem terminów wejścia w życie nowych przepisów bądź zmiany przepisów
obowiązujących”.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania
ofert.

Z poważaniem
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