UNIWERSYTECKI DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Biatymstoku
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Biatystok, 2016-05-16

Wszyscy uczestnicy

poste.powania przetargowego

PN-14/16/13/1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-14/16/13 na usluge. serwisowa. systemu Optimed ERP

Informujemy, iz do Zamawiaja.cego wplynejy zapytania o przytoczonej ponizej tresci.

Na mocy art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r. poz. 2164) udzielamy wyjasnien do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Tresc pytari:
1. Dotyczy § 11 Zasady odpowiedzialnosci.
a)

pkt.2 mowi, ze wysokosc odszkodowania ograniczona be.dzie do wysokosci faktycznie poniesionych
strat. Czy pkt. ten ogranicza dziafanie pkt.3 ww paragrafu dotyczqcego naliczenia kar umownych

za opoznienia w realizacji ustugi? Czy nalezy rozumiec, ze jezeli opoznienie nie spowodowalo
wysta.pienia faktycznej szkody (np.

kara natozona

na UDSK) kara

na wykonawce. nie be.dzie

naliczona?

Odpowiedz:

§

11 okresla odszkodowanie za faktycznie poniesione straty, jak i kary z tytulu

nienalezytej realizacji umowy.

b)

pkt.3 b) kara za dzieti opoznienia realizacji ustugi, czy w przypadku gdy realizacja ustugi faktycznie
realizowana jest w oparciu dwa zgloszenia serwisowe, i kazde z nich realizowane jest z opoznieniem

to nalezy rozumiec, ze kazde ze zgloszeri stanowi niezalezna, podstawe. do naliczenia kary ay tez dni
opoznienia rozumiane sa. jako dni kalendarzowe, w ktorych nasta.pito opoznienia jakiegokolwiek
zgbszenia serwisowego.
Odpowiedz: Kazde zgloszenie stanowi niezalezna. podstaw^ do naliczenia kary.

c)

pkt.3 c)

Jak nalezy

jednorazowo

odnosi

roziimiec jednorazowe
sie.

do

kazdego

naliczenie

zgloszenia

kary

serwisowego

umownej

w

wysokosci

odre.bnie czy

3%.

Czy

tez moze zostac

zastosowana jednorazowo w okresie obowi£jzywania umowy?

Odpowiedz: Kara 3% do kazdego zgtoszenia serwisowego.
d)

w zwia.zku z brakiem poza pkt.2 §11 brak jest jasnego ograniczenia kar umownych, czy nalezy wie,c
przyja.c, ze kary umowne sa. nielimitowane i moga. znacznie przekroczyc wartosc umowy?
Odpowiedz: Kary sa, nielimitowane.

e)

czy dzieri opoznienia, o ktorym mowa to zgodnie z intencja, zamawiaja.cego rowniez dzieii wolny
od pracy?

Odpowiedz: Kazdy dzien, w tym rowniez dzieii wolny od pracy, zalicza sie. jako opoznienie.
f)

poniewaz nie jest okreslone

inaczej,

ay opoznienia dotyczy

rowniez konsultacji

i

modyfikacji

oprogramowania, jezeli tak to jak sa. traktowane?
Odpowiedz: Opoznienie dotyczy rowniez konsultacji i modyfikacji oprogramowania.
2. Dotyczy § 8 Modyfikacja oprogramowania.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykonania kosztowych modyfikacji systemij za dodatkowa. opteta..
W tej sytuacji wykonawca okresli brak mozliwosci dokonania modyfikacji. Czy jest to zgodne z intencja.
zamawiaja.cego?

Odpowiedz: § 8 wskazuje na koniecznosc wykonania modyfikacji w formie nieodpfatnej, w ramach
umowy.
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