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WSZ-EP-54/1478/2018                                                                             

        

                                                                                     Wg rozdzielnika 

 

Wyjaśnienia do SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na modernizację serwerowni wraz  
z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.; (nr sprawy: WSZ-EP-54/2018 ). 

 

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:  

 

Pytanie nr 1 SIWZ, Rozdział 6 
Prosimy o zmianę nazewnictwa z: „czas trwania Umowy” na „termin realizacji umowy”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 2 SIWZ, Rozdział 8, pkt.8.2 ppkt. 5 oraz SIWZ, Rozdział 8, pkt 8.4 ppkt. 5) 
Prosimy o dodanie dalszej części wymagania : w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę, nie mamy do czynienia z naruszaniem zasady 
uczciwej konkurencji w postępowaniu i Zamawiający nie będzie wymagał oświadczenia o 
przynależności do grupy kapitałowej , o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 Ustawy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 3 Rozdział 12 pkt. 12 ppkt. 12.2 triet 1)  
Prosimy o modyfikacje zapisów na: W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 
0000 1102 1312 6414 do dnia 14.12.2018r godz. 10:00 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 4 Zał. Nr do SIWZ, Formularz ofertowy, pkt. 1 ppkt. 3 
Prosimy o wykreślenie sformułowania: w tym w szczególności. Wykonawca składając ofertę 
zobowiązany jest zgodnie z zapisami SIWZ do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczane 
urządzenia na okres 36 miesięcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 5 Zał. Nr. 1  
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazuję, że wszystkie zaoferowane urządzenia 
pochodziły od jednego producenta, prosimy wykreślenie tego wymogu ponieważ jest on 
nieuzasadniony obiektywnymi okolicznościami a ogranicza możliwość przedstawienia przez 
Wykonawcę konkurencyjnej oferty, jak również jest bezzasadny z przyczyn technicznych. Ogólne 
wymagania Zamawiającego dotyczące m.in bezawaryjności, dostępności, wydajności czy 
bezpieczeństwa to kryteria, które mogę być spełnione przez wiele urządzeń i potwierdzone przez 
wielu producentów. Zawarcie takiego zapisu przez Zamawiającego jest niezgodne z zasadą uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej wprost w Ustawie Zamówienia publiczne- 
art. 7 ust. 1. Zamawiający tym samym ogranicza krąg potencjalnych wykonawców – chcących 
zaoferować urządzenia różnych producentów, które spełniają wymogi techniczne stawiane przez 
Zamawiającego i gwarantują prawidłowe wykonanie zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Przedmiot zamówienia, 
który zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl.  
 

Pytanie nr 6 Zał. 3 do SIWZ, Umowa par.5 pkt. 1 
Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, aby Wykonawca nie był obciążony odpowiedzialnością 
za działania, na które nie ma realnego wpływu. Obarczanie odpowiedzialnością za zdarzenia nie 
będące w zakresie wpływu Wykonawcy jest nieuprawnione, zwiększa ryzyko transakcji, a tym samym 
cenę i prowadzi do nierównomierności stron w obrocie gospodarczym 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 7 Zał. 3 do SIWZ, Umowa par. 5 
Prosimy o dodanie pkt. 4 o następującej treści: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar 
umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich 
wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w 
stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w 
zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez 
Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 8 Umowa: par. 3 – warunki serwisu i gwarancji 
Czy Zamawiający dopuści, aby zgłaszanie wad, usterek następowało za pośrednictwem 
elektronicznego rejestru zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę, a zgłaszanie poprzez email 
oraz telefon będzie odbywać się w wyjątkowych sytuacjach? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zgłaszanie wad, usterek następowało za pośrednictwem 
elektronicznego rejestru zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę, a zgłaszanie poprzez email 
oraz telefon będzie odbywać się w wyjątkowych sytuacjach ( np. awaria elektronicznego rejestru 
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zgłoszeń). W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje par. 3 ust.9 w załączniku nr 3 do 
SIWZ – Projekt umowy nr 54/2018, który zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl 
oraz www.platformazakupowa.pl.  

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986)  zmianę  treści SIWZ i jest wiążąca 
dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka  
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