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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są
„Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na oprogramowanie Oracle”

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ — umowa, ~ 2 ust. 4
Czy Zamawiający potwierdzi, że za defekt nośnika, o którym mowa w tym postanowieniu wzoru
umowy uważa wyłącznie takie uszkodzenie jego zapisu lub umieszczenie na nim wirusów
programowych, które uniemożliwia odczyt poprawek/aktualizacji/nowych wersji na nim
zapisanych i przekazanych Zamawiającemu?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający potwierdza, że za defekt nośnika, o którym mowa w ~ 2 ust. 4 wzoru umowy uważa
wyłącznie takie uszkodzenie jego zapisu lub umieszczenie na nim wirusów programowych, które
uniemożliwia odczyt poprawek/aktualizacji/nowych wersji na nim zapisanych i przekazanych
Zamawiającemu.

Pytanie nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ — umowa, ~ 4 ust. 6
Zwracamy uwagę, że w świetle przepisu art. 498 Kodeksu cywilnego, zdolność do potrącenia
mają jedynie te wierzytelności, które są dostatecznie sprecyzowane co do kwoty i wymagalności,
co powoduje, że mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Tym
samym, aby dana wierzytelność nabyła te cechy, musi istnieć jasna i jednoznaczna podstawa jej
powstania oraz możliwość określenia jej wysokości. Stwierdzić zaś należy, że nie jest
wystarczająco jednoznaczną przesłanką powstania danej wierzytelności uzależnienie jej od
odpowiedzialności Wykonawcy, co ma miejsce w przypadku kary nakładanej na podstawie ~ 4
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ust. 1 wzoru umowy, gdyż owa odpowiedzialność zawsze jest okolicznością podlegającą dyskusji
stron. Skoro zatem Wykonawca ma prawo zakwestionowania swej odpowiedzialności i poddania
z tego tytułu nałożonej nań kary umownej rokowaniom z Zamawiającym, nie może blankietowo
wyrazić zgody na jej potrącenie z należnymi mu od Zamawiającego wierzytelnościami, gdyż
wówczas pozbawia się prawa do kwestionowania słuszności jej naliczenia, a co najmniej do
zakwestionowania jej wysokości (prawa do miarkowania kary umownej). Zapis zaś statuujący
domniemanie takiej zgody jest skrajnie niekorzystny dla Wykonawcy i nie powinien ostać się w
umowie, także w umowie zawieranej z podmiotem publicznym w ramach udzielenie zamówienia
publicznego. Tym samym, mając powyższe na uwadze, czy Zamawiający potwierdzi, że
zastrzeżone w ~ 4 ust. 6 wzoru umowy prawo potrącenia dotyczy tylko i wyłącznie kar
umownych określonych w ~ 4 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy, czyli naliczanych w pełni obiektywnie
zaistniałych przypadkach nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a nie dotyczy kary
określonej w ~ 4 ust. 1 wzoru umowy?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający pozostawia powyższe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ — umowa, ~ 5 ust. 2
Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego wykonania
wadliwej usługi asysty technicznej lub konserwacji w okresie trzech miesięcy po wygaśnięciu
umowy jedynie wówczas, gdy wada ta zostanie mu zgłoszona przez Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany do ponownego wykonania wadliwej usługi
asysty technicznej lub konserwacji do trzech miesięcy po zakończeniu umowy, jedynie do
niewłaściwie wykonanego zlecenia zgłoszonego w trakcie obowiązywania umowy.

Pytanie nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ — umowa, ~ 8
Zaznaczamy, że jedynym dostawcą asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest spółka Oracle Polska Sp. z o.o. Tym samym, każdy
Wykonawca przedmiotowego zamówienia musi skorzystać zjej podwykonawstwa. Zgodnie zaś z
prawniczą paremią: „nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada”,
Wykonawca ten nie może zapewnić Zamawiającego o świadczeniu asysty technicznej i
konserwacji w szerszym, niż mu dostępny i dozwolony zakresie. Tym samym, złożenie
oświadczenia o treści jak wskazana w ~ 8 wzoru umowy byłoby przyjęciem na Wykonawcę
zobowiązania do świadczenia niemożliwego. W związku z powyższym, czy Zamawiający
przyjmując te racje usunie warunek zapisany w ~ 8 wzoru umowy i wykreśli ~ 8 z umowy w
całości?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający pozostawia powyższe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 5
Załącznik nr 4 do wzoru umowy — umowa o zachowaniu poufności, ~ 2 ust. 6
Zwracamy uwagę, że w świetle przepisu art. 498 Kodeksu cywilnego, zdolność do potrącenia
mają jedynie te wierzytelności, które są dostatecznie sprecyzowane co do kwoty i wymagalności,
co powoduje, że mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Tym
samym, aby dana wierzytelność nabyła te cechy, musi istnieć jasna ijednoznaczna podstawa jej
powstania oraz możliwość określenia jej wysokości. Stwierdzić zaś należy, że nie jest
wystarczająco jednoznaczną przesłanką powstania danej wierzytelności naruszenie przez
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Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych określonych w umowie o
zachowaniu poufności, w przypadku, gdy obowiązki te nie zostały określone w pełni
jednoznacznie, w sposób uniemożliwiający powstawanie jakichkolwiek pól do dyskusji porn iędzy
stronami tej umowy. Naruszenie każdego z obowiązków określonych w ~ 2 ust. 1 lub w ~ 3 ust. 2
tej umowy, wobec możliwych różnych wykładni tych obowiązków, musi prowadzić do tego, że
odpowiedzialność Wykonawcy za nie zawsze będzie podlegała dyskusji stron. Skoro zatem
Wykonawca ma prawo zakwestionowania swej odpowiedzialności i poddania z tego tytułu
nałożonej nań kary umownej rokowaniom z Zamawiającym, nie może blankietowo wyrazić
zgody na jej potrącenie z należnymi mu od Zamawiającego wierzytelnościami, gdyż wówczas
pozbawia się prawa do kwestionowania słuszności jej naliczenia, a co najmniej do
zakwestionowania jej wysokości (prawa do miarkowania kary umownej). Zapis zaś statuujący
domniemanie takiej zgody jest skrajnie niekorzystny dla Wykonawcy i nie powinien ostać się w
umowie, także w umowie zawieranej z podmiotem publicznym w ramach udzielenie zamówienia
publicznego. Tym samym, mając powyższe na uwadze, czy Zamawiający potwierdzając
powyższe usunie z postanowienia ust. 6 w ~ 2 umowy o zachowaniu poufności słowa: „na co
Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania
pisemnego potwierdzenia”?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający pozostawia powyższe zapisy bez zmian.
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