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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-39/12 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa i wdrożenie oprogramowania szpitalnego portalu 

informacyjnego SPI (e-Pacjent)”. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1  

Co zamawiający rozumie pod pojęciem "wszelkie wymagane oprogramowanie do poprawnej pracy 

wdrażanego SPI" ( paragraf 2): Czy pod pojęciem "oprogramowanie do poprawnej pracy" należy 

rozumieć również oprogramowanie do backupu serwera, antywirusowe, firewall software'owy itp ? 

Zapis umowy: 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1. Dostawy licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania, zgodnie załącznikiem nr 

1B. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wymagane oprogramowanie do 

poprawnej pracy wdrażanego SPI bez konieczności ponoszenia przez Szpital dodatkowych 

kosztów poza określonymi w tej umowie. Wykonawca gwarantuje Szpitalowi udzielenie 

licencji na oprogramowanie SPI, oprogramowanie serwera, uprawnienie do korzystania z 

oprogramowań i systemu operacyjnego w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy, jednak 

nie później niż w dniu rozpoczęcia instalacji w/w oprogramowania. Wykonawca oświadcza, że 

dostarczone systemy będą wolne od wad fizycznych i prawnych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania do backupu serwera, 

natomiast oprogramowanie antywirusowe, firewall mieści się pod pojęciem „oprogramowanie do 

poprawnej pracy wdrażanego SPI”. Bez w/w oprogramowania nie da się zapewnić bezpieczeństwa 

wdrażanego systemu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji Projektu z uwagi na nie 

wykonanie przez Zamawiającego terminowo powołanych zadań dla Zamawiającego lub z uwagi na 

przesuniecie przez Zamawiającego terminów wizyt wdrożeniowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w możliwość, jednocześnie informuje, że jeśli opóźnienia 

realizacji projektu wystąpią z winy Zamawiającego, termin realizacji projektu ulegnie 

odpowiedniemu wydłużeniu. 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 

część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytanie 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 


