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Toszek, 19.07.2019 r. 

           
 

 

dotyczy: postępowania nr 15/PN/DEG/AS/2019 na świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz 

serwisu oprogramowania części białej, szarej i E-usługi SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 

w Toszku 

 

 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie z dnia 17.07.2019 r. 

 

Pytanie 1 

Urząd Zamówień Publicznych przekazał dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej 

Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla 

wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj. 

m.in. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Przedmiotowe dokumenty zostały opracowane w 

oparciu o praktykę i doświadczenie zarówno wykonawców, jak i zamawiających, w tym przy udziale 

przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i 

Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a także Urzędu Zamówień 

Publicznych. Podstawowym założeniem prac towarzyszących powstawaniu wyżej wymienionych 

dokumentów, było zrównoważenie ryzyk występujących po stronie wykonawcy i zamawiającego, w 

związku z przygotowywanym, a następnie realizowanym zamówieniem publicznym. W ocenie Urzędu 

Zamówień Publicznych, opracowane materiały w sposób satysfakcjonujący spełniają ten warunek, 

proponując niejednokrotnie rozwiązania kompromisowe, tj. korzystne zarówno dla zamawiającego, jak i 

dla wykonawcy. Z tych względów, Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie 

przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania 

danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. W 

dokumencie czytamy przykładowo, iż: 

„Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 

kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”. 

Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Umowy postanowienia: 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, ogranicza 

się do równowartości 100% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej 

Umowy i nie obejmuje utraconych korzyści. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującego zapisu: 

Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, ogranicza 

się do równowartości 50% wynagrodzenia netto wszystkich zrealizowanych umów z firmą Asseco 

Poland S.A. przez ostatnich 5 lat” 
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Pytanie 2 

Czy Zamawiający potwierdza, iż dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzględniających 

zmiany ustawowe oraz rozwojowe, opracowanie nowych raportów i modyfikacja istniejących na 

potrzeby Zamawiającego, do których ma być zobowiązany Wykonawca dotyczy istniejących 

funkcjonalności oprogramowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany 

ustawowe oraz rozwojowe, opracowanie nowych raportów i modyfikacja istniejących na potrzeby 

Zamawiającego, do których ma być zobowiązany Wykonawca dotyczy istniejących funkcjonalności 

oprogramowania oraz zmian. 
 

Pytanie 3 

Na czym ma polegać i w jakim wymiarze ma być świadczona usługa stałego monitorowania 

funkcjonowania oprogramowania w miejscach jego instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Usługa stałego monitorowania funkcjonowania oprogramowania w miejscach jego instalacji polega na 

obserwacji działania oprogramowania Wykonawcy nie tylko w środowiskach testowych, ale również w 

środowiskach produkcyjnych, celem wprowadzania modyfikacji poprawiających m.in. szybkość 

działania oraz ergonomię pracy z programami aplikacyjnymi. 
 

Pytanie 4 

Prosimy o usunięcie postanowień 1.2.1.6. lit a i b SIWZ i analogicznych postanowień w Rozdziale XV 

SIWZ , jako nie dotyczących awarii lecz błędu. Są to dwie różne kategorie wadliwości działania 

oprogramowania ( powstałe z winy Zamawiającego lub nie) i nie jest możliwe zapewnienie 

identycznych warunków ich eliminacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w punkcie 1.2.1.6 oraz analogicznie w rozdziale XV 

dotyczące awarii oprogramowania. 

Otrzymują one brzmienie: 

1.2.1.6. pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek 

wypadków losowych:  

a) w przypadku tzw. awarii krytycznej, tj. takiej, która uniemożliwia użytkowanie dostarczonego 

oprogramowania aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w 

dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia 

ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem dostarczonego 

oprogramowania aplikacyjnego:  

-czas reakcji Wykonawcy(serwisu) na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę (serwisu) czynności zmierzających do naprawy zgłoszonej „awarii 

krytycznej”) wynosi 1 dzień roboczy;  

-czas dokonania naprawy Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili 

rozpoczęcia czynności serwisowych. W przypadku wystąpienia „awarii krytycznej” Wykonawca 

(serwis) może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem awarii 

krytycznej; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego awarii krytycznej będzie 

traktowana jako awaria zwykła.  

b) pozostałych przypadkach (w przypadku tzw. awarii zwykłych):  
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- czas reakcji Wykonawcy (serwisu) na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę (serwisu) czynności zmierzających do naprawy zgłoszonej awarii 

zwykłej) wynosi do 5 dni roboczych;  

-czas dokonania naprawy Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili 

rozpoczęcia czynności serwisowych 

Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 5 

Jaka jest konsekwencja wprowadzenia rozwiązania tymczasowego, o którym mowa w pkt.1.1.2.4. 

SIWZ i analogicznych postanowieniach Rozdziału XV SIWZ, w szczególności czy jest to założenie, iż 

dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie wówczas traktowana jako błąd 

zwykły? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ wprowadzenie rozwiązania tymczasowego zmienia kwalifikację błędu/awarii 

z krytycznej na zwykłą. 
 

Pytanie 6 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 4 dni 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na następujące: termin składania ofert 

27.08.2019 r. godz. 09:00, termin otwarcia ofert 27.08.2019 r. godz. 09:15. Tym samym zmianie ulegają 

zapisy SIWZ. 
 

 

 

Z poważaniem: 

 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
  
 


