
 

 

 

znak: 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacyjne, konsultacyjne  

oprogramowania SAS –platformy AFD. 

 

 

 

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 1 

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI , § 5 p. 10. (Usługi doszkalające) 

Prosimy o potwierdzenie, że „jeden osobodzień warsztatowy” oznacza udział jednej osoby  

w jednym dniu warsztatów. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że „jeden osobodzień warsztatowy” oznacza udział jednej osoby  

w jednym dniu warsztatów. 

Pytanie 2 

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI , § 5 p. 10. (Usługi doszkalające) 

W celu umożliwienia optymalnej kosztowo wyceny usług doszkalających prosimy  

o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację usług w formie przeprowadzenia  

8 jednodniowych warsztatów dla grupy dwunastoosobowej każdy. W przypadku negatywnej odpowiedzi 

na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie liczby oczekiwanych warsztatów wraz z liczbą 

uczestników. 

 Odpowiedź  

 W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje § 5 p. 10 umowy następująco: 

„Usługi doszkalające, o których mowa w ust. § 1 ust. 2 pkt 4, obejmują przeprowadzenie warsztatów 
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doszkalających pracowników Zamawiającego z zakresu wykorzystania produktów Platformy AFD w ilości 

maksymalnie 90 osobodni warsztatowych w okresie trwania umowy. Warsztaty będą się odbywały w 

grupach minimum 5-osobowych i nie większych niż 12-osobowe w siedzibie Wykonawcy lub 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy.”  

Pytanie 3 

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI , § 6 p. 3 i 5. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgadza się na ograniczenie odpowiedzialności ze wszystkich 

tytułów do wartości Umowy, w tym z tytułu wszystkich kar umownych do wysokości 50% wartości 

Umowy. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, gdy szkoda powstanie w wyniku 

umyślnego działania lub zaniechania wykonawcy.    

Odpowiedź  

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: 

- modyfikuje § 6 p. 5 umowy następująco: „Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy z tytułu kar umownych jest ograniczona do jednokrotności łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje 

utraconych korzyści. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, gdy szkoda 

powstanie w wyniku umyślnego działania lub zaniechania Wykonawcy. 

- § 6 p. 3 umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że paragraf na stronie 26 w ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI powinien 

nosić numer § 11, a nie § 10. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie poprawia numerację paragrafów. Paragraf  na stronie 26 

powinien nosić numer § 11. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI, § 2 p. 2  

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgadza się na ograniczenie wysokości kary za naruszenie przez 

Wykonawcę obowiązków dotyczących informacji Poufnych do wysokości 100 000 zł za każdą ujawnioną 

Informację Poufną. 

 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje § 2 p. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SPECYFIKACJI 

następująco:  

„W przypadku naruszeń przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,  

o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 100 000 zł brutto za każdą ujawnioną Informację Poufną.  

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że do czasu usunięcia błędu / naprawy zgłoszenia nie będą wliczane czasy 

oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego.  

 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że do czasu usunięcia błędu / naprawy zgłoszenia nie będą wliczane czasy 

oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego. 



 

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że czas poświęcony na obsługę przez Wykonawcę zgłoszenia Usługi Naprawy, 

które okazało się niezasadne,  będzie mógł zostać rozliczony jako usługa Konsultacji i Doradztwa. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji bez zmian i nie wyraża zgody, aby czas poświęcony na 

obsługę przez Wykonawcę zgłoszenia Usługi Naprawy, które okazało się niezasadne, był rozliczany jako 

usługa Konsultacji i Doradztwa. 

  

 

 

 

Dorota Brymas 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
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