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Dotyczy postępowania nr TG/261/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku o udzielenie zamówienia na: Zakup sprzętu i 

oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz szkoleniem pracowników w ramach projektu „Wdrożenie e-usług dla pacjentów 

Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o. o.” 

 

W ramach postępowania wpłynęły pytania do dokumentacji na które udzielono następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 2 ust. 5, par. 4 ust. 3, ust. 8 i ust. 11, par. 7 ust. 3  

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odp. Pyt. 1. Potwierdzam że dniami roboczymi w rozumieniu wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku. 

 

Pytanie nr 2 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 3 ust. 1 

Czy Zamawiający potwierdzi, że jego wytyczne, o których mowa w tym postanowieniu wzoru umowy, to wytyczne, które 

zostały umieszczone w Ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania i w załącznikach do niego? 

Odp. Pyt. 2. Potwierdzam że wytyczne o których mowa Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 3 ust. 1 w tym, to wytyczne, 

które zostały umieszczone w Ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania i w załącznikach do niego.  Są to także 

wytyczne, dotyczące kwestii nieuregulowanych w tych dokumentach pomimo zachowania przez Zamawiającego 

należytej staranności, w tym dotyczące problemów wynikłych w toku realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 

będzie rozwiązywał takie sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy i rekomendacje Wykonawcy, ale rezerwuje sobie 

prawo wskazania swoich oczekiwań w zakresie wyboru możliwych rozwiązań. 

 

Pytanie nr 3 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 7 ust. 4 

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie i zdefiniowanie użytego w tym postanowieniu wzoru umowy pojęcia "wymagany 

standard", gdyż jest to pojęcie nie posiadające definicji legalnej, a rozumiane potocznie ma bardzo nieokreślone i potoczne 

znaczenie, co wręcz uniemożliwia Wykonawcy oszacowanie oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie, praktycznie 

uniemożliwiając złożenie oferty na wykonanie zamówienia. 

Odp. Pyt.3. Pojęcie „wymagane standardy” oznacza poziom lub zakres usług wynikający z regulacji wskazanych w §7 

ust. 4 wzoru umowy – powszechnie obowiązujących przepisów lub aktów Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Pytanie nr 4 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 8 ust. 4 lit. a) i lit. b) 

Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest wdrożenie oprogramowania, które bezwzględnie wymaga 

współdziałania Zamawiającego, od którego to jest uzależniona terminowość wykonania zamówienia. Tym samym, z uwagi 

na to, że Zamawiający ma istotny wpływ na termin wykonania zamówienia w zakresie wdrożenia oprogramowania, 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie, gdyż wówczas ponosiłby odpowiedzialność za świadome i 

zawinione przez Zamawiającego działania zmierzające spowodowania opóźnień w realizacji zamówienia przez Wykonawcę 

i osiągnięcia przez Zamawiającego kosztem Wykonawcy korzyści z tytułu naliczonych mu kar umownych za opóźnienie. 

Tym samym prosimy o zastąpienie w tych postanowieniach wzoru umowy odpowiedzialności za opóźnienie 

odpowiedzialnością za zwłokę Wykonawcy, a tym samym zastąpienie w nich słów: "opóźnienia" słowami: "zwłoki". 

Odp. Pyt.4. Zamawiający podtrzymuje stanowisko odnośnie naliczenia kary umownej za opóźnienie. W wypadku braku 

współdziałania Zamawiającego Wykonawca dysponuje prawem rozwiązania umowy zgodnie z §11 ust. 5 wzoru 



 
 
 
umowy. Zmawiający jest także żywotnie zainteresowany sprawnym wdrożeniem oprogramowania, nie ma zatem 

powodu dla jego opóźniania. 

 

Pytanie nr 5  

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 10 ust. 1  

Zwracamy uwagę, że oprogramowanie, które jest przedmiotem zamówienia jest oprogramowaniem bazującym na polskim 

porządku prawnym i mogącym prawidłowo funkcjonować wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, czy 

Zamawiający potwierdzi, że przez użyte w tym postanowieniu wzoru umowy stwierdzenie: "bez ograniczeń terytorialnych" 

ma na myśli brak takich ograniczeń dla udzielanej w ramach zamówienia licencji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej?  

Odp. Pyt. 5. Potwierdzam że brak ograniczeń dla udzielania w ramach zamówienia licencji dotyczy obszaru 

Rzeczpospolitej Polskiej. Zaktualizowano wzór umowy. 

 

Pytanie nr 6  

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 11 ust. 2  

Czy Zamawiający potwierdzi, że określone w tym postanowieniu wzoru umowy przynależne mu prawo wyboru skutku 

odstąpienia od umowy na wykonanie zamówienia odnosi się do danego Etapu zamówienia, a po odebraniu danego Etapu 

będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na wykonanie zamówienia wyłącznie w zakresie nieodebranego Etapu 

zamówienia?  

Odp. Pyt.6. Zamawiający potwierdza, że określone w par. 11 ust. 2 postanowienia wzoru umowy dotyczące 

przynależnego mu prawa wyboru skutku odstąpienia od umowy na wykonanie zamówienia odnosi się do danego 

Etapu zamówienia, a po odebraniu danego Etapu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na wykonanie 

zamówienia wyłącznie w zakresie nieodebranego Etapu zamówienia. 

 

Pytanie nr 7  

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 11 ust. 4 lit. a)  

Czy Zamawiający przyzna, podobnie jak w postanowieniu par. 11 ust. 5 wzoru umowy, że w razie braku współdziałania 

Wykonawcy z Zamawiającym, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na wykonanie zamówienia dopiero po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym, pod rygorem nieważności, wezwaniu do współdziałania 

w terminie nie krótszym jak 14-dniowy?  

Odp. Pyt.7. Zamawiający wyraża zgodę, aby rozwiązanie umowy w tym trybie mogło nastąpić po uprzednim 

bezskutecznym, pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu do usunięcia naruszeń, w którym zostanie udzielony 

dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin na usunięcie naruszeń. 

 

Pytanie nr 8  

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, par. 12  

Zwracamy uwagę, że w ramach realizacji zamówienia dojdzie do powierzenia Wykonawcy danych osobowych 

administrowanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zaś wdrożenie, czyli ustrukturyzowane i powielalne 

procesy realizowane dla wielu klientów przez Wykonawcę, w ramach których Wykonawca wypracował już zgodne z 

prawem zasady powierzenia mu danych osobowych. Czy zatem, z uwagi na tę powtarzalność i wypracowane już 

postanowienia dotyczące rzeczonego powierzenia, Zamawiający wyrazi zgodę, aby powierzenia danych osobowych na 

potrzeby wykonania zamówienia nastąpiło na podstawie umowy, której wzorem powszechnie posługuje się Wykonawca? 

Odp. Pyt.8. Zamawiający dopuszcza powierzenie Wykonawcy danych osobowych na podstawie umowy według wzoru 

Wykonawcy pod warunkiem, że jej postanowienia będą właściwie służyć realizacji umowy i nie będą naruszać 

interesów Zamawiającego lub osób trzecich. 

 

Pytanie nr 9  

Ogłoszenie, pkt. IX. Opis sposobu przygotowania ofert  

„1. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy ….”  

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez 

platformę bazy konkurencyjności (zakładka oferty) na której zostało ogłoszone niniejsze postępowanie?  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123762?sekcja=ogloszenie  



 
 
 
Odp. Pyt.9. Zamawiający określił w pkt. IX. Opis sposobu przygotowania i dostarczenia oferty. Zamawiający nie 

dopuszcza innych form złożenia oferty. 

 

Pytanie nr 10  

Ogłoszenie, pkt. VII Wymagania dotyczące wadium  

Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie e-gwarancji bankowej podpisanej przez przedstawiciela banku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  

Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jaki sposób dokument ten należy złożyć Zamawiającemu. 

Odp. Pyt.10. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formach określnych w ogłoszeniu tj: 

a) pieniądzu, płatne na konto: 31 1090 2008 0000 0001 1687 7067 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

E-gwarancja bankowa to gwarancja bankowa w formie elektronicznej, nie ma więc przeszkód we wniesieniu wadium 

w tej formie. Z uwagi na wymóg złożenia oferty w formie tradycyjnej e-gwarancja bankowa powinna być dołączona w 

formie wydruku i dodatkowo przesłana na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bonifratrzy.katowice.pl 

 

Pytanie nr 11  

Prosimy o precyzyjne określenie Beneficjenta gwarancji wadialnej.  

Czy Beneficjentem w dokumencie gwarancji powinno być Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., 50-417 Wrocław, ul. 

gen. Romualda Traugutta 57/59 czy też Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Oddział w Katowicach, 40-211 

Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87? 

Odp. Pkt. 11. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., 50-417 Wrocław, ul. 

gen. Romualda Traugutta 57/59. 

 

Pytanie nr 12  

Zamawiający dla oferowanych urządzeń wymaga, w ramach realizacji zamówienia, dostarczenia dokumentacji użytkownika 

w języku polskim lub angielskim.  

Prosimy o wyjaśnienie czy dokumenty techniczne dotyczące oferowanego sprzętu informatycznego, które są wymagane w 

ofercie (tj. w szczególności opisy techniczne oferowanych urządzeń, np. karty katalogowe, ulotki informacyjne, foldery), 

mogą zostać załączone do oferty w języku polskim lub angielskim?  

Odp. Pyt.12 Zamawiający potwierdza, iż dokumentacja dotyczące danych technicznych oferowanego sprzętu 

informatycznego może zostać dostarczona w języku polskim lub angielskim. 

 

Pytanie nr 13  

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.2.1. SYSTEM KOLEJKOWY  

Czy Zamawiający dopuści wymianę systemu Vitreo firmy WAMA SOFT Sp. z o.o. na inny system równoważny spełniający 

wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia?  

Odp. Pyt. 13. Zamawiający nie dopuści wymiany systemu kolejkowego. 

 

Pytanie nr 14  

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.1 SERWER APLIKACYJNY (2 SZT.)  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści serwery aplikacyjne o poniższych parametrach minimalnych 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
Odp. Pyt.14. Zamawiający podtrzymuje zapisy z Opisu Przedmiotu Zamówienia nie dopuszcza serwera aplikacyjnego 

o innych niż wskazane parametrach. 

 

Pytanie nr 15  

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.2 SERWER BAZODANOWY – 2 SZT.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści serwer bazodanowy o poniższych parametrach minimalnych. 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
Odp. Pyt.15. Zamawiający podtrzymuje zapisy z Opisu Przedmiotu Zamówienia nie dopuszcza serwera bazodanowego 

o innych niż wskazane parametrach  

 

Pytanie nr 16  

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1.1.3 SERWER BACKUPU – 1 SZT.   

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści serwer backup o poniższych parametrach minimalnych.  

 



 
 
 

 



 
 
 

 
Odp. Pyt.16. Zamawiający podtrzymuje zapisy z Opisu Przedmiotu Zamówienia nie dopuszcza serwera backupu o 

innych niż wskazane parametrach. 

 

 

Pytanie nr 17  

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.4 MACIERZ DYSKOWA – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DELL ME4024 – 

1 SZT.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty oświadczenia Producenta lub Wykonawcy 

potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta oraz oświadczenie producenta serwera lub Wykonawcy, 

potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.  

Odp. Pyt.17. Zamawiający nie dopuści oświadczenia Producenta lub Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy z 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający oczekuje przedstawienia oświadczenia zgodnego z treścią OPZ.  

 

 

Pytanie nr 18  

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.6 SWITCH CORE – 2 SZT  

Zamawiający wymaga, aby SWITCH CORE posiadał przepustowość nie gorszą niż 500Mpps. Z najlepszej wiedzy wykonawcy 

wynika, że parametr ilości przełączanych pakietów w ilości zaproponowanej przez Zamawiającego znacząco wpływa na 

konkurencyjność ofert, a osiągnięcie tak dużej ilości pakietów jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, a nie 

w środowisku produkcyjnym. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje przełącznik SWITCH CORE z 

przepustowością nie mniejszą niż 490Mpps?  

Odp. Pyt 18. Zamawiający zaakceptuje przełącznik switch core z przepustowością nie mniejszą niż 490 Mops.  

 

 



 
 
 
Pytanie nr 19  

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.5 UPS – 2 SZT.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający jako złącza prądowe dopuści styki bezpotencjałowe.  

Odp. Pyt 19. Zamawiający podtrzymuje zapisy z Opisu Przedmiotu Zamówienia nie dopuszcza UPS o innych niż 

wskazane parametrach. 

 

Pytanie nr 20  

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.10 STACJE ROBOCZE AIO – 25 SZT.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści komputery AIO o poniższych parametrach minimalnych. 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
Odp. Pyt. 20. Zamawiający podtrzymuje zapisy z Opisu Przedmiotu Zamówienia nie dopuszcza stacji roboczych o 

innych niż wskazane parametrach.  

Pytanie 21 



 
 
 
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.1.12 MONITOR 60', 1.1.13 MONITOR 50', 1.1.14 WYŚWIETLACZE 

GABINETOWE  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez zapis „wyświetlanie pokazów np. mp4, png, bmp, jpeg, HTML” wymaga 

funkcjonalności wyświetlania multimedialnych treści (np. reklam, dodatkowych informacji)? 

Odp. Pyt. 21 Przez zapis "wyświetlanie pokazów" zamawiający oczekuje funkcjonalności polegającej na możliwości 

ustawienia na wyświetlaczu kolejki prezentacji treści w wyszczególnionych formatach w określonej kolejności i o 

zdefiniowanym czasie wyświetlania dla każdego elementu. 

 


