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Znak sprawy: PDZP-26/Z-4/21 

Kielce, 20.12.2020r. 

Do wszystkich zainteresowanych, 

którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ NR 1 

NA WNIOSKI WYKONAWCÓW 

DOTYCZY: PRZETARG W TRYBIE PODSTAWOWYM NA DOSTAWĘ, INSTALACJE, KONFIGURACJE                          

I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski 

Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy m.in. zapisów SWZ; punktu VI. Warunki Udziału w Postępowaniu, ppkt 1.2, ust.1 

Zamawiający w kilku miejscach dokumentacji przetargowej wymaga wykazania się Wykonawcy 

należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była dostawa, instalacja, 

konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej zestawy komputerowe, serwery) 

oraz oprogramowania do diagnostyki obrazowej, tj. Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS)          

i / lub Systemu Archiwizacji Obrazu i Komunikacji (PACS) o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto. 

Zważywszy, że systemy RIS/PACS często kupowane są bez infrastruktury sprzętowej, ilość licencji jest 

rozszerzana wraz z przybywaniem u klientów aparatów diagnostycznych i  w związku z tym ceny na rynku 

małych przychodni publicznych i prywatnych nie są wygórowane, zwracamy się z pytaniem: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie wzmiankowanego zapisu i wykazania się Wykonawcy 

należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia....o wartości nie mniejszej niż równowartość 25 

tys. Euro w dniu podpisania Umowy? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWZ w rozdziale VI ust. 1.2 pkt 1, który przyjmuje brzmienie:  

„1) posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, której przedmiotem była dostawa, instalacja, 

konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej zestawy komputerowe, serwery) 
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oraz oprogramowania do diagnostyki obrazowej, tj. Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS) i / lub 

Systemu Archiwizacji Obrazu i Komunikacji (PACS) o wartości nie mniejszej niż 110 000 PLN brutto.” 

Pytanie nr 2 

Dotyczy punktu III-13 i punktu IV-1 tabeli Dodatku nr 1, oraz innych zapisów SWZ. 

Zamawiający wymaga interfejsu HL7 CDA w ramach Polskiej Implementacji Krajowej (PIK),  jednocześnie 

w punkcie IV- 1 jest mowa o integracji dwustronnej z systemem SoftMedica pracującym w Państwa 

Przychodni, a jeszcze w innych miejscach dokumentacji przetargowej przewijają się wielokrotnie zapisy       

o indeksowaniu zdarzeń medycznych i przesyłaniu informacji w postaci EDM na platformę P1. 

Prosimy o wprowadzenie zapisu, że warunkiem spełniającym wymóg zapewnienia mechanizmu integracji 

po stronie systemów radiologicznych jest otrzymywanie zleceń z systemu SoftMedica i  przesłanie zwrotnie 

opisu badania w postaci XML z wymaganym podpisem elektronicznym lekarza radiologa, lecz brak 

mechanizmu indeksowania po stronie systemu SoftMedica w chwili zakończenia integracji nie będzie miał 

wpływu na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy zapisu w Dodatku nr 6 PROJEKTOWE POSTANOWIANIA UMOWY, §14, punkt 2, ppkt 3 . 

Prosimy o zastąpienie niniejszego punktu zapisem: Awarii oprogramowania do diagnostyki obrazowej          

w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,08% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmiany. 

Oprogramowanie do diagnostyki obrazowej jest istotnym elementem w prowadzonej działalności 

Przychodni, dlatego zamawiający wymaga czasu naprawy w godzinach. Dlatego też kary umowy za zwłokę 

w naprawie oprogramowania jest liczone w godzinach.  

Pytanie nr 4 

Dotyczy zapisów w Dodatku nr 6 PROJEKTOWE POSTANOWIANIA UMOWY w niżej 

wymienionych paragrafach i punktach. 

Z całą stanowczością wnioskujemy o wykreślenie następujących zapisów Umowy znajdujących 

się w wzmiankowanym Dodatku nr 6 do SWZ, jako rażąco naruszających interesy 

potencjalnych Wykonawców/Oferentów i wykraczających poza zdrowy rozsądek w relacjach 

partnerskich pomiędzy odbiorcami, a producentami systemów IT.  

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 

m.in. oprogramowania, tj. stosownych licencji , czego wyrazem są zapisy tabeli w Dodatku nr 

1 do SWZ, a nie jak w niżej wymienionych punktach nabycie praw autorskich do 

oprogramowania. 

Wnioskujemy o bezwzględne wykreślenie!: 
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- § 4 punkt 3, 

- § 6 punkt 8 w całości, 

- § 6 punkt 9, 

- § 6 punkt 10, 

- § 6 punkt 12, 

- § 6 punkt 13, 

- § 7 punkt 3, 

- § 7 punkt 4, 

- § 16 w całości. 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów  SWZ w Dodatku nr 6 do SWZ poprzez wykreślenie par. 16. 

Pozostałe, wskazane w pytaniu paragrafy, dotyczą Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia i zamawiający 

pozostawia je bez zmian. 

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zapisy ma na celu ochronę Zamawiającego przed narzuceniem tylko 

jednego rozwiązania informatycznego ofertowanego przez danego Wykonawcę.  

Należy zauważyć, że rekomendacje Prezesa UZP wprost wskazują, że gwarancją zapewnienia 

konkurencyjności na gruncie projektów IT, jest zapewnienie sobie przez Zamawiających pozyskiwania pełni 

uprawnień z tytułu majątkowych praw autorskich do oprogramowania wchodzącego w skład wdrażanego 

systemu informatycznego tak, aby jego ewentualnego rozwoju i / lub utrzymania mógł dokonywać także 

podmiot inny, niż pierwotny Wykonawca. Zgodnie z rekomendacją: „Zaleca się, aby SIWZ i umowa z 

Wykonawcą określały obowiązek:  

- przeniesienie praw powinno dotyczyć również kodów źródłowych w stosunku do nowoutworzonego 

systemu, jego swobodnej modyfikacji. Jednocześnie, Zamawiający powinien zobowiązać Wykonawcę w 

umowie do wydania kodów źródłowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu, najlepiej z chwilą 

odbioru systemu przez Zamawiającego; (…)  

Postanowienia przyszłej umowy powinny zawierać takie zapisy, aby warunki udzielanych przez 

Wykonawcę licencji nie stanowiły bariery do dokonania modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania”. 

Zamawiający zgodnie z rekomendacją Prezesa UZP, zabezpiecza się przez wskazanym ryzykiem. Brak 

przedmiotowego zapisu umożliwiłby w przyszłości żądanie od Zamawiającego dodatkowego 

wynagrodzenia za udostępnienie danych wprowadzonych do oprogramowania przez Zamawiającego i 

stanowiących jego własność. Wykreślenie powyższego zapisu spowodowałoby działanie na szkodę 

Zamawiającego. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.  

 

Zatwierdzam: 


