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Do wszystkich Wykonawców postępowania 

P/31/2013 

Pytania i odpowiedzi wraz   modyfikacją   specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)  

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku z otrzymanymi zapytaniami do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) i ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej 

dalej PZP udziela odpowiedzi i dodatkowo modyfikuje  treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/31/2013 pn.: Wprowadzenie e-usług w 

WSZN Opole i SWSNPC w Branicach.  

 
Pytanie 1: 
par. 3 ust.5 - czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany/wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad w 
sytuacji, gdy np. wada zaistniała w przedmiocie, który został wycofany/nie jest z różnych względów do kupienia co 
odbiera Wykonawcy możliwość usunięcia tej wady i zamiany idealnie na rzecz wcześniejszą?  
Ad. 1. Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy w sposobie usunięcia wad oprogramowania aplikacyjnego. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
par. 3 ust.5 - w sytuacji gdy wady są nieistotne, czy Zamawiający przewiduje możliwość wyznaczenia dodatkowego 14 
dniowego? terminu ich naprawy - nie obniżając od razu od razu wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku?  
- tak jak jest to zapisane w ust.9 tego paragrafu. 
Ad. 2. Zamawiający wskazał w par. 3 ust. 9 wzoru umowy, że  cyt. .,,Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do  odbioru  z  powodu   nie zakończenia   prac,   
nie  przeprowadzenia  z wynikiem   pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad bądź 
usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub 
dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do 
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usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów pod 
rygorem kary umownej.  
Zamawiający podtrzymuje więc zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 3: 
par. 5 ust. 1, 2, 3 – Przeniesienie Praw autorskich / Przekazanie kodów źródłowych. 
Kody źródłowe są ciągiem instrukcji i deklaracji w zrozumiałym dla człowieka języku programowania opisujący 
operacje, jakie powinien wykonać komputer przy pomocy skończonej liczby ściśle zdefiniowanych rozkazów, który jest 
wynikiem pracy programistów. Kody takie stanowią użytek prywatny Wykonawcy, które są najbardziej strzeżonym 
prawem autorskim spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień, stanowiącym 
jednocześnie jej tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Przekazywanie kodów źródłowych, tj. przeniesienie praw autorskich może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach 
np. tworzenie/pisanie oprogramowania dedykowanego specjalnie dla tego jedynego Zamawiającego nie zaś dla ich 
większej ilości, jak w przypadku oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę -  z której to korzysta istotna liczba 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia kodów źródłowych do oprogramowania które 
Wykonawca dostarcza również dla innych podmiotów medycznych. 
Ad. 3. Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
par. 6 ust. 1  - Jeżeli udzielamy licencji to powstaje problem podatkowy. Zgodnie z wyjątkiem określonym w art. 19 
ust.13 pkt. 9 – umówiony dzień zapłaty to jednocześnie moment wydania licencji i powstania obowiązku podatkowego. 
W związku z powyższym prosimy o rozbicie kwoty łącznej na dwie części (dostawa i wdrożenie) oraz (udzielenie 
licencji). 
Nadto (jeżeli chodzi o udzielenie licencji) musi również wystąpić zapis o treści: "Fakturę za udzielenie licencji 
Zamawiający wystawi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem powstania obowiązku podatkowego i nie później niż z 
dniem powstania obowiązku podatkowego". 
Ad. 4. Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: 
par. 7 – Prosimy o zamianę opóźnienia na zwłokę? Różnica jest zasadnicza w odpowiedzialności Wykonawcy a to 
dlatego, że w obu wypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych na siebie zobowiązań 
wynikających na przykład z zawartej umowy. Jednak zwłoki, czyli tzw. opóźnienia kwalifikowanego, dopuszcza się 
tylko ten dłużnik (usługodawca lub sprzedawca), który nie wykonał obiecanej w umowie usługi lub nie dostarczył 
kupionego towaru we właściwym terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych  
(do przekroczenia terminu doszło z jego winy, mającej najczęściej postać tzw. niedbalstwa), w przeciwieństwie  
do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn 
niezależnych od opóźniającego się. 
Ad. 5. Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 
par. 7 ust. 1 pkt. a – g. Prosimy o zmniejszenie kar umownych z 0,49% do 0,10%. 
Ad. 6. Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
par. 7 ust. 4 - Brak demarkacji odpowiedzialności z tytułu poniesionej przez Wykonawcę winy przy nakładaniu kar 
umownych określonych w tym § Umowy oznacza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
nieprawidłowości związane z wykonaniem przedmiotu umowy, czy to powstałe na skutek wyłącznej jego winy czy też 
nie. Tak jednoznaczne i jednostronne zapisy, w którym to Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego 
wynagrodzenia należności przysługujących Zamawiającemu, który to dokonuje owego potrącenia być może bez ich 
zasadności (przyczynienie się do powstania szkody) są bardzo niebezpieczne a jedyną niezasadność naliczania 
owych kar możemy dochodzić w sądzie post factum. 
Jest to o tyle istotne, że np. szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego, przyczynienie się Zamawiającego lub 
też osoby trzeciej do jej powstania, za którą w przedmiotowej umowie winę również przyjmuje na siebie Wykonawca; 
pozwalałaby Wykonawcy na uwolnienie się od obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy jego odpowiedzialność 
opiera się na zasadzie ryzyka. Tytułem przykładu w wyroku z 7. 04. 2005 r., Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączna 
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wina w spowodowaniu szkody występuje tylko wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego, było jedyną 
przyczyną wypadku. Dlatego szkoda nie powstała z wyłącznej winy poszkodowanego, gdy obok jego wadliwego 
postępowania była ona wynikiem jeszcze innej przyczyny. Analogicznie szkoda nie powstaje z wyłącznej winy 
Wykonawcy, gdy poza jego zawinionym działaniem, istnieją jeszcze inne choćby niezawinione przez przedsiębiorstwo 
przyczyny wypadku Prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu. 
Ad. 7. Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 
par. 11 – Prosimy o potwierdzenie faktu iż Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 
Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy 
przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego 
przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego.  
Ad. 8. Zamawiający potwierdza fakt, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy  
o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i na zasadach  wskazanych  
w  par. 11 powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie 
informatycznym Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy. W związku z niniejszym zapytaniem 
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez zmianę wzoru umowy w ramach pakietu 1 (Załącznik nr 22A i 22B do SIWZ)  
w par. 11 ust. 1 w następujący sposób: 
Jest : 
,,W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie  
w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, jednak wyłącznie 
w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę 
operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga 
każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego”. 
 
Winno być: 
,,W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie  
w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, jednak wyłącznie 
w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu 
przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego”. 
 
Pytanie nr 9 
par. 11 – Prosimy o dodanie do przedmiotowej umowy poniższego zapisu: 
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim, w tym na dalsze powierzenie 
tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 1 do 4 oraz 
na udostępnienie informacji poufnych Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie 
umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 
Ad. 9. Zamawiający  w odpowiedzi na zapytanie dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę wzoru umowy w ramach 
pakietu 1 (Załącznik nr 22A i 22B do SIWZ) dodając w § 11 ust. 5 wskazanych wzorów umów następujący zapis,  
cyt. ,,Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim, w tym na dalsze 
powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych w okresie obowiązywania niniejszej umowy  
przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 1 do 4 oraz na udostępnienie informacji poufnych 
Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,  
że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne 
działania lub zaniechania”. 
 
Niezależnie od zadanych pytań do SIWZ, Zamawiający dokonuje dodatkowej modyfikacji  treści  SIWZ poprzez zmianę 
jej treści  w rozdziale I pkt 10  i 16 w następujący sposób: 
 
W treści SIWZ rozdziału  I pkt 10    jest: 
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Podłączenie zewnętrznych i wewnętrznych systemów RIS, PACS, OWIN, EEG, EMG, RIS Alteris, Helimed, 
Diagnostyka do systemu medycznego dla WSZN Opole, oraz podłączenie zewnętrznych systemów Helimed, 
Diagnostyka do systemu medycznego dla SWSNPC Branice. Podłączenie ma zapewnić komplementarną, 
automatyczną wymianę danych między systemami Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Winno być: 
Wykonawca pakietu 1 dokona podłączenia  zewnętrznych i wewnętrznych systemów RIS, PACS, OWIN, EEG, EMG, 
RIS Alteris, Helimed, Diagnostyka do systemu medycznego dla WSZN Opole, oraz podłączenia zewnętrznych 
systemów Helimed, Diagnostyka do systemu medycznego dla SWSNPC Branice. Podłączenie ma zapewnić 
komplementarną, automatyczną wymianę danych między systemami Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

W treści SIWZ rozdziału  I pkt 16    jest: 
Przeniesienie danych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania w 100% zakresie 
pozwalającym zachować ciągłość rozliczeniową z Narodowym Funduszem Zdrowia, statystyką analiz porównawczych 
dla świadczeń zrealizowanych od początku funkcjonowania systemu informatycznego oraz w zakresie pism, 
formularzy i wykazów umieszczonych w systemach medycznych w WSZN w Opolu oraz SWSNPC w Branicach. 
Dokumenty nie występujące w systemach medycznych w postaci szablonów pism zostaną udostępnione w Załączniku 
nr 23 i muszą zostać wprowadzone do systemów medycznych. Zamawiający nie posiada podpisanej umowy 
 z obecnym dostawcą systemu na przeniesienie danych. Baza danych jest własnością Zamawiającego i nie jest 
wymagana zgoda obecnego Dostawcy. 
 
Winno być: 
Wykonawca pakietu 1 przeniesie  dane z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania  
w 100% zakresie pozwalającym zachować ciągłość rozliczeniową z Narodowym Funduszem Zdrowia, statystyką analiz 
porównawczych dla świadczeń zrealizowanych od początku funkcjonowania systemu informatycznego oraz w zakresie 
pism, formularzy i wykazów umieszczonych w systemach medycznych w WSZN w Opolu oraz SWSNPC w Branicach. 
Dokumenty nie występujące w systemach medycznych w postaci szablonów pism zostaną udostępnione w Załączniku 
nr 23 i muszą zostać wprowadzone do systemów medycznych. Zamawiający nie posiada podpisanej umowy  
z obecnym dostawcą systemu na przeniesienie danych. Baza danych jest własnością Zamawiającego i nie jest 
wymagana zgoda obecnego Dostawcy. 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji Harmonogramu wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego  

dla pakietu 1- Załącznik nr 9 do SIWZ, poprzez zmianę  numeracji zastosowanej w treści przedmiotowego załącznika  

i usunięcie   niżej wskazanego wiersza w etapie III:  

 

10 Dostarczenie licencji* związanych z uruchomieniem portalu  interaktywnego 

 
Z uwagi na konieczność dokonania  zmiany w zapisach Załączników nr 22A i 22B (wzory umów dla pakietu 1)  
do SIWZ oraz Załącznika  nr 9 do SIWZ, Zamawiający zamieści je na swojej  stronie internetowej: www.wszn.opole.pl 
w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2012 i 2013 dla przedmiotowego postępowania w dniu dzisiejszym. Zmiany 
we wzorach umów zostały zaznaczone w kolorze zielonym. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian : 
 
Niniejsze wyjaśnienia i  modyfikacje stanowią  integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
        Dyrektor Zespołu 

        /mgr Krzysztof Nazimek/ 

ROZDZIELNIK: 

1. BIP; 

2. A/A. 

 

http://www.wszn.opole.pl/

