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Warszawa, 2020-04-10

WZ.270.79.2020
2020-07679

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych na „Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej
na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak sprawy: WZ.270.79.2020.

W związku z wpłynięciem pytań i wniosków od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu
w odniesieniu do treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. Opisu przedmiotu zamówienia
oraz Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego, tj. Wzoru umowy, Zamawiający - Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia przytacza treść pytań i wniosków oraz udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.
W § 6 ust. 4 projektu umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wykrytych awarii,
usterek, wad lub innych nieprawidłowości SIP uniemożliwiających technicznie jego prawidłowe
działanie w terminie nie przekraczającym 1 dnia roboczego od chwili zgłoszenia, przy czym nie
definiuje w żaden sposób tych pojęć.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przyjęcie przez Zamawiającego
i wprowadzenie do umowy poniższych definicji:
1. Awaria - nagłe i nieprzewidziane uszkodzenie programu, które uniemożliwia jego eksploatację,
jednocześnie nie pozwalając na zastosowanie obejścia; pod pojęciem „obejścia” – należy rozumieć
w umowie znalezienie takiego sposobu używania programu zgodnie z jego dokumentacją, aby obejść
skutki wystąpienia awarii poprzez skorzystanie z funkcjonalności zawartych w tym programie, nawet
jeżeli sposób ten spowoduje zmniejszenie użyteczności programu,
2. Błąd – brak poprawnego, prawidłowego działania programu lub jego elementu/funkcji,
umożliwiający jednak pracę przez zastosowanie tzw. obejścia,
3. Usterka – wada kosmetyczna nieznacznie obniżająca jakość działania programu, np. błąd
redaktorski oraz wyrażenie zgody – ze względu na zróżnicowanie wagi poszczególnych pojęć – na
następujące terminy usuwania:
1. Awarii – 1 dzień roboczy,
2. Błędów – 5 dni roboczych,
3. Usterek – 7 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje postanowienia Zapytania ofertowego i w § 1 Umowy dodaje ust. 7
o następującym brzmieniu:
7.  Ilekroć w Umowie stosuje się określenie:

 Awaria” – należy przez to rozumieć nagłe i nieprzewidziane uszkodzenie programu, które1)
uniemożliwia jego eksploatację, jednocześnie nie pozwalając na zastosowanie obejścia; pod
pojęciem „obejścia” – należy rozumieć w umowie znalezienie takiego sposobu używania
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programu zgodnie z jego dokumentacją, aby obejść skutki wystąpienia awarii poprzez
skorzystanie z funkcjonalności zawartych w tym programie, nawet jeżeli sposób ten
spowoduje zmniejszenie użyteczności programu;
 Błąd” – należy przez to rozumieć brak poprawnego, prawidłowego działania programu lub2)
jego elementu/funkcji, umożliwiający jednak pracę przez zastosowanie Obejścia w terminie
jednego Dnia roboczego;
 Usterka” – należy przez to rozumieć wadę kosmetyczną nieznacznie obniżająca jakość3)
działania programu, np. błąd redaktorski.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 4 na następujący:
4.  Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych Awarii, Błędów
i Usterek, uniemożliwiających technicznie jego prawidłowe działanie. Skuteczna reakcja, zakończona
usunięciem problemu lub uruchomieniem rozwiązania zastępczego, musi nastąpić z zastrzeżeniem
ust. 5, w terminie nie przekraczającym 1 Dnia roboczego dla Awarii, 5 Dni roboczych dla Błędu i 7 Dni
roboczych dla Usterki od chwili zgłoszenia.”.

Pytanie 2.
Czy w ramach wymagania aktualności tez orzeczeń sądów polskich Zamawiający oczekuje oznaczania
tez orzeczeń jako: aktualne, nieaktualne?.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oznaczania tez orzeczeń jako: aktualne, nieaktualne.

Pytanie 3.
Czy w ramach systemu informacji prawnej Zamawiający oczekuje dostępu do materiałów i nagrań ze
szkoleń online z zakresu: ochrony zdrowia, księgowości, kadr, zamówień publicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje dostępu do materiałów i nagrań ze szkoleń online z zakresu: ochrony zdrowia,
księgowości, kadr, zamówień publicznych.

Pytanie 4.
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie OPZ odnośnie pkt II. Wymagania techniczne, w zakresie
wymogów dotyczących aktualizacji, tj. o sprecyzowanie, że aktualizacja ma być dokonywana
codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
W aktualnym brzmieniu OPZ Zamawiający wymaga od programu aktualizacji również w soboty, co nie
ma żadnego uzasadnienia, zarówno z uwagi na standardowe dni pracy w gospodarce, jak i z uwagi na
praktyczny brak wprowadzania zmian w prawie w soboty.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia postanowienia Zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie 5.
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu płatności wynagrodzenia z 30 dni od
dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na 21 dni od dnia jej otrzymania lub na 30 dni od
dnia wystawienia faktury VAT. Zgodnie z przepisem art. 106i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług faktury VAT z tytułu udzielenia licencji nie mogą być wystawione
wcześniej niż na 30 dni przed terminem zapłaty - trudno jest natomiast wystawić i dostarczyć fakturę
VAT w ciągu 1 dnia.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia postanowienia Zapytania ofertowego bez zmian.
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Pytanie 6.
Z uwagi na fakt, że kary umowne przewidziane w projekcie umowy naliczane są od całkowitej
wartości wynagrodzenia umownego i zdaniem Wykonawcy są wysokie, porównując je do standardów
rynkowych, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o ich zmniejszenie o
połowę.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany w § 7 nadając mu brzmienie:

§ 7.
Kary umowne

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:1.
z tytułu zwłoki w przekazaniu dostępów na użytkowanie SIP, uruchomienia SIP, tj.1)
przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokości 2% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, nie więcej niż w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy;
z tytułu zwłoki w świadczeniu wsparcia technicznego lub usunięciu wady w ramach2)
udzielonej gwarancji, tj. przekroczenia terminów określonych w § 6 Umowy - w wysokości
1% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa3)
w § 8 ust. 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
z tytułu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego -4)
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z jej2.
postanowieniami, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy
i wyznaczy mu w tym celu termin, nie krótszy niż 3 Dni robocze. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej
w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki albo do rozwiązania Umowy bez
okresu wypowiedzenia i kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.
Zapłata kar umownych wynikających ze zwłoki w realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy od3.
wykonania przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne4.
i  w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności
Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane
z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego5.
odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne do wysokości rzeczywistego rozmiaru
szkody.
Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie.6.
Łączna wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 40%7.
całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Pytanie 7.
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Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie ze standardem rynkowym postanowienia obligujące
Wykonawców do usunięcia uchybień w realizacji umowy na wezwanie Zamawiających obłożone są
zazwyczaj minimalnymi terminami reakcji dla Wykonawców. Wykonawca wnosi o objęcie projektu
umowy analogicznym standardem, tj. o zmianę treści § 7 ust. 2 projektu umowy na następującą:
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający
wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczy mu w tym celu termin nie
krótszy niż 4 dni robocze. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany tego postanowienia umownego. Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 8.
Wykonawca zwraca uwagę, że zupełnie niespotykanym jest postanowienie modyfikujące
odpowiedzialność Wykonawców na zasadzie art. 473 kc. Powszechnie przyjmuje się, że przepis ten
ma charakter wyjątkowy i winien być stosowany do szczególnych sytuacji motywowanych np.
rodzajem świadczeń umownych, ich wyjątkowym znaczeniem dla Stron, itd. Zdaniem Wykonawcy w
niniejszym postępowaniu nie mamy do czynienia z żadną tego typu sytuacją, w związku z tym
Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy § 7 ust. 3.
Odpowiedź:
Zamawiający usunął to postanowienie w Umowie. Patrz odpowiedź na pytanie 6.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje postanowienie § 8 ust. 3 na następujące:
3.  Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy.”.

Pytanie 9.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na postulat przewidziany w poprzednim pytaniu
Wykonawca wnosi przynajmniej o zmianę treści ww. § 7 ust. 3 na następującą:
Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy określony w art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego
w ten sposób, że Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie
przedmiotu Umowy z powodu okoliczności od niego niezależnych, z wyłączeniem przeszkód
wynikających z siły wyższej lub wyłącznej winy Zamawiającego albo osób trzecich,
a  uniemożliwiających realizację Umowy przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Umowie”.
Odpowiedź:
Zamawiający usunął to postanowienie w Umowie. Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 10.
Z tych samych względów, o których mowa w 2 pytaniach poprzedzających, Wykonawca wnosi
o wykreślenie z projektu umowy § 7 ust. 8.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany § 7 Umowy, pozostawiając to postanowienie w ust. 6. Zamawiający nie
wyraża zgody na wykreślenie tego postanowienia.

Pytanie 11.
W § 7 ust. 6 projektu umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar
umownych. W związku z tym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodziłby się
on na takie rozwiązanie, zgodnie z którym Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną
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(e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia kary umownej wraz z podaniem przyczyny naliczenia tej
kary. Jeśli Zamawiający zgodziłby się na powyższe rozwiązanie, Wykonawca proponuje, by uzupełnić
ww. postanowienie o zdanie w następującym brzmieniu:
Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia
kary umownej wraz z podaniem przyczyny do naliczenia tej kary”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia.

Pytanie 12.
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie postanowienia
ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości wartości brutto Umowy.
Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna,
która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym
oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie
w stosowanych przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady
programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach
sprzętowych, jak i  środowisku komputerowym, oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również
na częste zmiany, którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły
wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z
rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy.
W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje naniesienie stosownych zmian treści § 7 ust.
7 projektu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis i pozostawia Zapytanie ofertowe bez zmian.

Pytanie 13.
Wykonawca wnosi o przeformułowanie § 8 ust. 1 pkt 3 projektu umowy tak, aby przewidziany tam
3-dniowy termin dodatkowy dotyczył 3 dni roboczych. W przypadku bowiem, gdy termin ten miałby
dotyczyć wszystkich dni i gdyby częściowo przypadał na sobotę i niedzielę, Wykonawcę obciążałby
w praktyce niezwykle restrykcyjny termin 1-dniowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dodaje zmiany w § 8 ust. 1 pkt 3:
3) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych
terminów i po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 Dni robocze
od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy
oraz usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.”

Pytanie 14.
W odniesieniu do § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie
analogicznej regulacji jak ma to miejsce w pkt 3, tj. aby skorzystanie z prawa do wypowiedzenia na
podstawie pkt 1 i 2 było również warunkowane wezwaniem Wykonawcy i wyznaczeniem mu przez
Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia postanowienie § 8 ust. 1 pkt 1 bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje postanowienie § 8 ust. 1 pkt 2 następująco:
2)  gdy SIP nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Umowie i po upływie wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 Dni robocze od wezwania przez Zamawiającego do
dostarczenia SIP zgodnego z Umową, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;”
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Pytanie 15.
W odniesieniu do przewidzianych przez Zamawiającego zasad odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca podkreśla, że z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiczną i związane z nią
uwarunkowania gospodarcze, w tym zaistniałe po stronie Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na
rynku) uwarunkowania natury organizacyjnej, a także z uwagi na zalecenia władz państwowych oraz
możliwe do wystąpienia problemy w realizowaniu świadczeń wymagających osobistej obecności
pracowników Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na rynku), powszechnie kładzie się nacisk na
realizowanie świadczeń umownych w drodze komunikacji online, kiedy tylko jest to możliwe.
Wykonawca postuluje zatem o umożliwienie takiej właśnie realizacji świadczeń umownych w
niniejszym postępowaniu. W przeciwnym razie dochodzi do dość paradoksalnej sytuacji, w której
świadczenie ma być wykonane w sposób bezpieczny, zgodnie z powszechnymi zaleceniami i
oczekiwaniami, tj. w drodze online, tymczasem towarzyszące mu formalności (mające przecież tylko
charakter uboczny, posiłkowy) wymagają podejmowania ryzyka zdrowotnego, tj. osobistego
spotkania przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego.
Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszelkie czynności związane
z dokonywaniem odbioru i podpisywaniem protokołu będą mogły odbyć się online, a zamiast
formułowania dokumentu pisemnego Strony będą mogły wymienić się skanami dokumentu poprzez
pocztę elektroniczną przez upoważnionych przedstawicieli.
Ww. postulat nabiera tym większego znaczenia, że nie jest obecnie znana skala rozwijającej się
epidemii w okresie, gdy wykonanie ww. czynności będzie miało nastąpić.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wszelkie czynności związane z dokonywaniem odbioru i podpisywaniem
protokołu będą mogły odbyć się online.

Pytanie 16.
Wykonawca wnosi z uwagi na niesymetryczność kar, zastrzeżenie ich wyłącznie w interesie
Zamawiającego, o ich obniżenie o połowę.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 17.
Wykonawca wnosi o skreślenie par. 7 ust. 3, albowiem mając na uwadze przedmiot licencji którym
jest dostęp do programu komputerowego on line  i wynikające z doświadczenia
ogrom  potencjalnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy i nie będących Siłą Wyższą które
mogą wpłynąć choćby na częściowe ograniczenie lub opóźnienie świadczenia, nie dostrzega żadnego
uzasadnienia dla proponowanego rozszerzenia granic odpowiedzialności Wykonawcy.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 18.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 7 ust. 9 poprzez zastąpienie istniejącego zapisu, nowym1)
brzmieniem:
”Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich możliwych tytułów nie może przekroczyć
całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w par. 3 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający usunął to postanowienie umowne. Patrz odpowiedź na pytanie 6.



Zamawiający udostępnia plik zawierający nowe brzmienie i tekst jednolity Wzoru umowy
stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zał.:
Zał. nr 3 do Zapytania – Wzór umowy zmodyfikowany1.

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji
Systemów Teleinformatycznych

(-) Aneta Kulma
……………………………………….
(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby umocowanej)
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