Szczecin, dn. 28.06.2017r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej
jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu”
Znak sprawy: SP ZOZ SzW/PN2/2017

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z
wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1
Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – par. 4 ust. 13
Zwracamy uwagę, że tym postanowieniem wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia usług, których zakres rzeczowy zdefiniowano w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt IX jako „Utrzymanie Systemu w okresie pogwarancyjnym”,
jednakże nie ograniczając ich w czasie. W ofercie zaś, sporządzonej na stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ formularzu ofertowym Wykonawca oznacza wartość tych usług w skali roku, także nie
ograniczając czasu ich świadczenia do ustalonego okresu. Wiążąc te trzy załączniki do SIWZ należy
wyczytać z nich, że podpisując umowę na wykonanie przedmiotowego zamówienia w treści jak
ustalona w SIWZ, w zakresie świadczenia usług utrzymania Systemu po okresie gwarancyjnym
umowa zostanie zawarta ma czas nieoznaczony, gdyż SIWZ nijak tych usług żadnym terminem nie
ogranicza. Tym samym, w tym zakresie umowa będzie sprzeczna z art. 142 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych (Pzp), które zakazuje zawierania umów w ramach zamówień publicznych na
czas nieoznaczony.
Zaznaczamy ponadto, że zobowiązanie Wykonawcy w podanym wyżej zakresie nie mogłoby się
utrzymać także z uwagi na fakt, że jest to zobowiązania na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w którego
zakresie art. 142 ust. 5 Pzp wymaga wprowadzenia do umowy reguł waloryzacyjnych w tym przepisie
opisanych, których we wzorze umowy brak. Brak jakiejkolwiek waloryzacji wynagrodzenia za te usługi
potwierdził ponadto Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 8 w piśmie z dnia 26.06.2017 r.
stwierdzając wprost: „Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji kosztów utrzymania
wdrożonego na podstawie zamówienia systemu.”
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W związku z powyższym, mając na uwadze istotną sprzeczność w tym zakresie z obowiązującym
prawem, zapytujemy, czy Zamawiający w świetle powyższych racji i swoich dotąd udzielonych
odpowiedzi na pytania do SIWZ usunie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w ust. 13 par. 4 wzoru
umowy w ogóle jako sprzeczne z prawem, a co za tym idzie na mocy art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego
nieważne, i wykreśli ten ustęp ze wzoru umowy w całości?
Odpowiedź do pytania nr 1:
W odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający usuwa zobowiązanie Wykonawcy zawarte w ust. 13
par. 4 wzoru umowy i wykreśla ten ustęp ze wzoru umowy w całości.
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