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Warszawa, 2017-06-21 

WZP.270.92.2017 

2017-07939 

 
Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

pn. Wsparcie Zamawiającego w realizacji prac związanych z implementacją Profili 
integracyjnych IHE, znak sprawy: WZP.270.92.2017. 

 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu 
do treści zapytania, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1. Uprzejmie proszę o rozważenie następujących zmian w projekcie umowy: 

 1) Zmiana § 5 pkt 1 Umowy na: 

„Wszelkie informacje i materiały, które zostały oznaczone jako „Poufne”, przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, a także powstałe w wyniku wykonania jej przedmiotu, 
pisemne, graficzne, zapisane w postaci elektronicznej lub w inny sposób, są poufne i nie mogą być bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny 
sposób.” 
Uzasadnienie: Zmiana brzmienia ma na celu wskazanie informacji i materiałów, które nie występują w 
domenie publicznej i zdaniem Zamawiającego, winny podlegać szczególnej ochronie. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 5 pkt 1 Umowy poprzez dodanie wyrażenia „oznaczone jako 
„Poufne”. Aktualny wzór umowy w załączeniu do odpowiedzi. 

 2) Zastąpienia § 11 pkt 1 c) Umowy, rozwiązaniem odsyłających do ogólnych zasad prawa cywilnego, np.: 
„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w § 5 Umowy Zamawiający ma prawo 
dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych” 
 Uzasadnienie: Propozycja zmiany wyjściowego zapisu jest pochodną współistnienia wiedzy i materiałów 
objętych przedmiotem zamówienia zarówno w domenie publicznej jak i potencjalnie "oklauzulowanych" 
przez Zamawiającego, co może powodować znacząco odmienne interpretacje Stron w zakresie możliwości 
stosowania kar umownych, a przez co właściwe będzie odwołanie się do potencjalnego rozstrzygnięcia 
sądu. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i doprecyzowaniem zapisu umowy o którym mowa w pkt. 1 powyżej, 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 11 wzoru umowy. 

 3) Nadanie brzmienia § 11 pkt 2 Umowy:  
„Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego.” 
Uzasadnienie: Proponujemy usunięcie fragmentu "bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia", gdyż 
naszym zdaniem notyfikacja kary jest niezbędna dla zrozumienia intencji i działań Zamawiającego. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i doprecyzowaniem zapisu umowy o którym mowa w pkt. 1 powyżej, 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 11 wzoru umowy. 
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 4) Z uwagi na możliwość/zasadność równoległej realizacji poszczególnych etapów umowy proponujemy 
usunięcie § 7. 9. Umowy w brzmieniu: 
„Warunkiem rozpoczęcia realizacji przez Wykonawcę każdego kolejnego Etapu jest potwierdzenie 
zrealizowania Etapu przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 (podpisanie przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru Etapu wnioskującego o finansowe rozliczenie pracy).” 
Uzasadnienie: Usunięcie ograniczeń w równoległym prowadzeniu prac dotyczących więcej niż jednego 
etapu zamówienia. 
Ponadto proponujemy przesunięcie terminu złożenia oferty do 22.06.2017 roku . 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa postanowienia § 7 ust. 9 wzoru umowy. Aktualny wzór umowy 
w załączeniu do odpowiedzi. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesunął termin składania ofert na dzień 2017-06-22 do godz. 
15:00. 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy - tekst jednolity z dnia 2017-06-21. 
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Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Węgrzyniak 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby umocowanej) 

 
 
 

 

 

 

Sporządził: Chrostek Łukasz 


