UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa \v Bialymstoku
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Biatystok, 2016-05-17

Wszyscy uczestnicy
poste.powania przetargowego

PN-14/16/13/2

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

Informujemy, iz do Zamawiaj^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 wyjasnieri do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Tresc pytan:

1.

ZaJ. 2 do wzoru umowy - Prosimy o wskazanie ilosci i typu licencjonowania (np. na stanowisko,
rownoczesnego uzytkownika pakietu) poszczegolnych licencji.

Odpowiedz:

319 licencji

rownoczesnego doste,pu

uprawniaja,cych do korzystania

bez ograniczeii

co do terytorium, czasu i modutu.
2.

Zat. 2 do wzoru umowy - Ustugi Serwisowe - Prosimy o doprecyzowanie elementarnego zakresu
przedmiotu zamowienia. W naszej opinii w celu zabezpieczenia interesu Zamawiaja.cego nalezy okreslic
minimum takie parametry jak:
a.

Zasady ogolne okreslaj^ce glowne zalozenta,

b.

Uzytkownicy, w tym sposob uwierzytelniania oraz medium za pomoca. ktorego mozna realizowac
uslug^, np. system Help Desk,

c.

Sposob ewidencji i uzupelnianta zgtoszeii wraz z klasyfikacja.,

d.

Procedury realizacji poszczegolnych typow zgtoszen,

e.

Warunki brzegowe, czasy reakcji, obsfugi, godziny pracy serwisu.

Odpowiedz: Powyzsze informacje zostaty zawarte w tresci wzoru umowy.
3.

Art.

29

pkt

zamowienia

3

ustawy

poprzez

Prawo

zamowieri

dopuszczenie

publicznych -

rozwi^zania

Prosimy o

rownowaznego

uzupelnienie opisu

wraz

z

dostatecznie

przedmiotu

doktadnymi

okresleniami pozwalaj^cymi zlozyc ofert^ innemu Wykonawcy niz firma Comarch SA.
Odpowiedz:
i

Przedmiotem

wdrozonego

przez

zamowienia

ZamawiajEjcego

jest
w

serwis
ramach

oprogramowania
innego

Optimed

poste.powania

ERP,

zakupionego

przeprowadzonego

z zastosowaniem przepisow ustawy Prawo zamowien pubiicznych. Wskazane przez Zamawiajacego jako
posiadane juz oprogramowanie Optimed ERP firmy Junisoftex, nie jest opisem przedmiotu zamowienia
w przedmiotowym postepowaniu.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia

23.11.2011r. KIO 2424/11 ,,Tresc SIWZ

Zamawiajacy ksztaftuje z uwzglednieniem swoich potrzeb. Moziiwosc wpiywania przez wykonawcow
na tresc SIWZ jest ograniczona. O He bow/em wykonawca moze domagac sie, aby op/'s przedmiotu
zamowienia byf zgodny z przepisami ustawy, o tyle brak jest podstaw do zadania przez wykonawce

zmiany opisu posiadanych przez Zamawiajacego rozwiazah, ktore nie sa przedmiotem zamowienia.
W szczegolnosci dotyczy to

okolicznosci faktycznych, jakie powinny zostac uwzgtednione przez

wykonawcow przy sporzadzaniu ofert.
istniejace

u

Zamawiajacego

W niniejszym przypadku taka okoiicznoscia faktyczna jest

oprogramowanie.

Brak

jest

podstaw

prawnych

do

nalozenia

na Zamawiajacego obowiazku dokonywania opisu wykorzystywanych juz rozwiazah z zastosowaniem
ktauzuli "tub rownowazne" Zgodnie z cytowanym wyrokiem ,,Uwzglednienie zadania Odwoiujacego

prowadzi/oby

w

istocie

do

zmiany postanowieh

specyfikacji

istotnych

warunkow

zamowienia

dotyczacych opisu rozwiazah juz posiadanych przez Zamawiajacego. Taka zm/'ana mogfaby uniemozlt'wic
zaspokojenie potrzeb Zamawiajacego." Ponadto ,,Opis przedmiotu zamowienia i cechy, jakie przedmiot
zamowienia ma spelniac, siuza umozliwieniu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, a nie
umoziiwienia wziecia udziaiu w postepowaniu jak najszerszemu kregowi wykonawcow, "

W zwiazku z niemoznoscia. zachowania ustawowego terminu udzielenia wyjasnien do specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia,

na

podstawie art. 38 ust. 4

ustawy Prawo zamowieii publicznych

Zamawiaja.cy dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w zakresie terminu skiadania

i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium:
Termin skladania ofert: 23.05.2016r. godz. 10.00 (strona tytulowa SIWZ, § 11 pkt 1 SIWZ)
Termin otwarcia ofert: 23.05.2016r. godz, 11.00 (strona tytutowa SIWZ, § 11 pkt 3 SIWZ)

Termin wnoszenia wadium: 23.05.2016r. godz. 10.00 (§ 8 pkt 4 i 6 SIWZ).
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