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Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w
postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę licencji, objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania infomedica/AMMS”

Pytanie 1:

Proponujemy,  aby  do  §.  6  Projektu  Umowy  dodać  ust  2  o  następującym  brzmieniu:  „Całkowita 
odpowiedzialność  odszkodowawcza  Wykonawcy  wynikająca  z  nienależytego  wykonania 
przedmiotu  Umowy  ogranicza  się  do  rzeczywistej  straty  Zamawiającego,  bez  utraconych 
korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia otrzymanego 
przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy”.
Uzasadnienie
Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  usług  serwisu  i  nadzoru  oraz  dostawa  licencji 
oprogramowania. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika powoduje powstanie
obowiązku  naprawienia  szkody  na  zasadach  ogólnych  kodeksu  cywilnego  i  to  prawo  Zamawiający 
posiada. 
Możliwość  żądania  naprawienia  szkody  wynikającej  z  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 
zobowiązania  odnosi  się  do  wszystkich  rodzajów  zobowiązań.  Chodzi  w  tym  wypadku  o  tzw. 
odpowiedzialność  kontraktową (art.  471 i  nast.  k.c.)  będącą  jedną z  dwóch  podstaw odpowiedzialności 
odszkodowawczej  (obok  odpowiedzialności  z  tytułu  czynów  niedozwolonych  czyli  odpowiedzialności 
deliktowej – to prawo również Zamawiający zachowuje. 
Ponadto  na  bazie  niniejszej  umowy  Zamawiający  w  sytuacji,  gdy  Wykonawca  odpowiedzialny  za 
niezachowanie należytej  staranności  (art.  472 k.c.),  nienależycie wykonał przedmiot umowy  odpowiada 
również kontraktowo, a podstawą jego odpowiedzialności jest jego wina. Wykonawca odpowiada więc za 
szkodę nie tylko wówczas, gdy wyrządził ją umyślnie, lecz również wtedy, gdy można mu postawić zarzut 
niedołożenia  należytej  staranności  –  to  prawo  również  Zamawiający  posiada.  W  takim  wypadku 
Wykonawca nie musi udowadniać winy dłużnika. Brak należytej staranności jest bowiem domniemywany w 
sytuacji, gdy zobowiązanie nie zostało przez dłużnika wykonane lub wykonane zostało nienależycie. 
Nadto,  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  inne  osoby,  którymi  posługuje  się  przy 
wykonywaniu czynności (podwykonawców, pomocników).  Odpowiada za czynności tych osób, tak 
jak za własne czynności. 
Na mocy tej umowy w sytuacji, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, Zamawiający 
będzie  mógł  wyznaczyć  jej  odpowiedni  dodatkowy  termin  do  wykonania  z  zagrożeniem,  że  w  razie 
bezskutecznego  upływu  wyznaczonego  terminu  będzie  uprawniona  do  odstąpienia  od  umowy.  Może 
również  bądź  bez  wyznaczenia  terminu dodatkowego,  bądź  też  po  jego  bezskutecznym upływie  żądać 
wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 par. 1 k.c.).
Na bazie niniejszej umowy, niezgodne z treścią jakiekolwiek zobowiązania zachowanie się Wykonawcy będzie
stanowiło podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 
Możliwe  jest  także  zastępcze  spełnienie  świadczenia.  Jeżeli  Wykonawca  zwleka  z  wykonaniem 
świadczenia,  wierzyciel  może  żądać  upoważnienia  go  przez  sąd  do  wykonania  czynności  na  koszt 
Wykonawcy.
Kolejnym powodem naszej prośby jest szczególny charakter świadczenia usług nadzoru autorskiego i
specyficzne otoczenie legislacyjne związane z uwarunkowaniami zewnętrznymi i rozliczeniem szpitala z NFZ. 
Z punktu widzenia Wykonawcy jest to działanie konieczne, ponieważ nasza firma nie może brać
odpowiedzialności za przychody szpitala z tytułu świadczeń rozliczanych i finansowanych przez NFZ. W
otoczeniu  legislacyjnym  i  corocznych  problemach,  zmianach  i  opóźnieniach  z  publikacją  informacji 



niezbędnych dla tegoż rozliczenia, trudno jest nam brać pełną odpowiedzialność za terminowe rozliczenie 
szpitala z NFZ i w konsekwencji za tę część przychodów szpitala. Nasze coroczne starania, aby świadczone 
przez nas usługi były realizowane terminowo i należytą starannością, są niemalże zawsze wystawione na 
próbę.
W  naszej  opinii,  możliwość  niezapłacenia  Wykonawcy  za  niewykonane  lub  nienależycie  wykonane 
świadczenia to właściwe rozwiązanie tej kwestii.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na proponowany zapis.

Pytanie 2

Proponujemy aby do §. 6 Projektu Umowy dodać ust 3 o następującym brzmieniu: „Strony oświadczają, 
że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 
55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu 
prawnego, ulega wyłączeniu”.
Uzasadnienie
Nie stosując polemiki z art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Asseco zauważa, że celem
umowy  nadzoru  i  serwisu  jest  określenie  wszystkich  zobowiązań  stron  związanych  z  zapewnieniem 
prawidłowości pracy oprogramowania i umowa ta jest wyłącznym i jedynym dokumentem opisującym zakres
zobowiązań wykonawcy, dlatego też stanowi wyłączną podstawę prawną i zastępuje zarówno gwarancję jak i
rękojmię. Dlatego zapis o wyłączeniu roszczeń z tytułu rękojmi w ocenie Asseco jest słuszny i konieczny.
Asseco zwraca jednak uwagę, na przypadek nieuregulowany w niniejszej umowie tj. wytworzenie nowego
utworu na skutek działań serwisowania, usprawniania i nadzorowania sytemu aplikacyjnego.
Z istoty niniejszej umowy (nadzór i serwis) i czynności jakie na jej bazie mają zostać wykonane Wykonawca
alternatywnie wyłączył rękojmię, mając na uwadze sytuację, gdy podczas prac Wykonawcy zostanie
wytworzony nowy utwór (powstanie domniemanie licencji), którego niewłaściwe działanie uszkodzi
podstawową aplikację. W takiej sytuacji powstanie pytanie, czy rękojmia rozciągnie się na całą aplikację? 
Zapis został wprowadzony w celu zapobieżenia właśnie takim wątpliwością.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na proponowany zapis.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowień

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych

warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl


