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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 27 listopada 2018r.,  na zakup jednostanowiskowej licencji oprogramowania 
statystycznego z modułem kontroli jakości (QC) i planowania doświadczeń (DOE), narzędziami do walidacji metod pomiarowych oraz 
porównywania profili uwalniania. 
 
Zamawiający, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., informuje, że w dniu 29.11.2018r. wpłynęło zapytanie do wyżej wymienionego 
Zaproszenia dotyczące treści załącznika nr 3 – wzoru umowy. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej. 
 
PYTANIE 1:  Załącznik nr 3 - Wzór umowy - par. 4 
Określone w par. 4 wzoru umowy warunki gwarancji (serwisowania) zwykle stosuje się dla krytycznych systemów będących częścią 
ciągu technologicznego, gdzie czas reakcji na zgłoszenie/naprawę usterki/awarii jest niezwykle istotny dla procesu produkcji.  
W przypadku standardowego oprogramowania „z półki”, zapisy te nie mają zastosowania. Standardem jest świadczenie 
standardowego wsparcia technicznego, poprzez usługę helpdesku, które nie obejmuje gwarantowanego czasu reakcji. Pozostawienie 
proponowanych zapisów o gwarantowanym czasie reakcji oznaczałoby konieczność znacznego zwiększenia ceny w stosunku do 
standardowo stosowanych na rynku, a w naszej ocenie takie rygory nie są istotne dla Zamawiającego. 
Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w paragrafie 4 poprzez usunięcie pkt. 2, 3, 4, 5, 6 i wprowadzenie punktu definiującego 
standardowy zakres wsparcia technicznego o treści: 
"Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne, świadczone telefonicznie, 
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych) w 
godzinach od 9:00 do 15:00, przez 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. Wsparcie techniczne obejmuje sytuacje, 
kiedy program nie działa lub działa niepoprawnie." 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje wniesione uwagi i uwzględnia je w załączniku nr 3 stanowiącym wzór umowy 
 
PYTANIE 2: Załącznik nr 3 - Wzór umowy - par. 5 
Wnosimy o dodanie w projekcie umowy w par. 5 punktu o następującej treści 
„6. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do kwoty wypłaconego Wykonawcy 
wynagrodzenia.” Intencją Wykonawcy jest ustalenie poziomu odpowiedzialności adekwatnego do wielkości kontraktu. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje wniesione uwagi i uwzględnia je w załączniku nr 3 stanowiącym wzór umowy 
 


