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Pilchowice dnia: 2021-07-02 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31 

44-145 Pilchowice 

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

ODPOWIEDŹ  

NA ZAPYTANIE NR 5 WYKONAWCY  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na ” Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu 

Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanym przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL 

na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)” – znak sprawy 10/ZP/2021/Z. 
 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, udostępnia poniżej treść zapytania 

do zaproszenia wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1. 

Wartość polisy OC = 500 000 zł 

Wysokość polisy OC wymagana w Państwa przetargu wynosi ok. 10 krotność wartości zamówienia 

(odpowiedzi na pyt. nr 4 z dnia 30.06.2021r szacunkowa wartość zamówienia).  

Zamawiający nie może zatem żądać sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w wysokości przekraczającej 

ok. 10-krotnie wartość zamówienia, a tym samym powodującej obowiązek zapłaty składki 

ubezpieczeniowej w kwocie, która będzie ograniczać wykonawcom ubieganie się o udzielenie 

zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC powinna pozostawać w korelacji kwotowej z 

wartością przedmiotu zamówienia, gdyż taka zależność zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji i 

równe traktowanie potencjalnych wykonawców co stanowi naruszenie art. 112 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Powyższe stanowisko potwierdza kontrola Instytucji Zarządzającej RPO m.in. w jednym z sąsiednich 

województw dla analogicznego postępowania oraz nałożona korekta finansowa z analogicznego powodu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść Zaproszenia do składania ofert w zakresie:  

1) pkt.6  ppkt.6.2 wiersz 2 („Zdolność ekonomiczna lub finansowa”) tabeli,  

2) pkt.8. ppkt. 8.1. wiersz 2 tabeli; 

3) pkt.11 ppkt.11.4 lit.e), zmianie ulega numeracja liter.f) na e);   

poprzez wykreślenie w całości. 

Pytanie nr 2. 

Proszę o potwierdzenie iż reprezentowanie Wykonawcy nie obejmuje ponoszenia przez Wykonawcę 

kosztów postępowania odwoławczego i zastępstwa procesowego w postępowaniu przed KIO (Zapytanie 

pkt 4.4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt 6 „Koordynacja i nadzór techniczny w ramach 

Projektu” tiret „reprezentowania szpitala w sprawach związanych z realizacją Projektu (w tym m.in. w 

KIO);” 
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wnoszonych w toku prowadzonych postępowań środków 

ochrony prawnej (odwołań), koszty postępowania odwoławczego oraz zastępstwa procesowego 

w postępowaniu przed KIO będzie ponosił Zamawiający.   

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść w pkt.4 ppkt.4.4 pkt. 6) Zaproszenia do składania ofert 

poprzez dopisanie treści, jak niżej:  

✓ reprezentowania szpitala w sprawach związanych z realizacją Projektu (w tym  m.in. w KIO).  

W zakresie reprezentacji w KIO, do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przedstawienie Zamawiającemu (w celu podjęcia decyzji) stanowiska Wykonawcy 

w zakresie zasadności lub niezasadności wniesionego odwołania przez uczestnika 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowisko Wykonawcy musi 

zawierać m.in.: 

- rekomendacje co do uwzględnienia lub nie uwzględnienia odwołania;  

- informację o ewentualnych zagrożeniach związanych z wniesionym środkiem ochrony 

prawnej, w tym w szczególności wpływających na nieprawidłowości w Projekcie 

np. naliczenie korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą;  

b) przedstawienie Zamawiającemu projektu odpowiedzi na odwołanie; 

c) reprezentacja Zamawiającego w KIO wraz z wyznaczonym przedstawicielem 

Zamawiającego. 

W przypadku wnoszonych w toku prowadzonych postępowań środków ochrony prawnej, koszty 

postępowania odwoławczego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu przed KIO ponosił 

będzie Zamawiający.            

 

Pytanie nr 3. 

Wykreślenie zapisu dot. powierzenia usług innemu podmiotowi w przypadku wypowiedzenia Umowy 

Wykonawcy (Umowa § 8 ust. 11) lub doprecyzowanie sposobu określenia kosztów powierzenia innemu 

podmiotowi. Obecny zapis nie pozwala na rzetelne skalkulowanie kosztów ryzyka w przez Wykonawcę 

w tym zakresie. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający usuwa w całości treść §8 ust.11 we wzorze umowy, o treści jak niżej: 

W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym uprzedzeniu 

Wykonawcy, powierzyć prowadzenie usług innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia 

wykonywania usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, może wezwać Wykonawcę do 

zapłaty stanowiącej koszt świadczonej usługi (przez inny podmiot). 

Zmianie ulega odpowiednio numeracja w paragrafie §8.             

Pytanie nr 4. 

Zmianę wysokości kary umownej za rozwiązanie umowy z obecnych 50% na np. 10% (umowa §9 

ust.2 pkt.1) ze względu na nierównowagę stron Umowy.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, informuje o dokonaniu zmian 

w zapisach: 

➢ Zaproszenia do składania ofert,  

➢ wzorze umowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Na stronie internetowej postępowania www.szpital-pilchowice.pl zamieszczone zostają teksty 

jednolite ww. dokumentów, w których konieczne było wprowadzenie zmian. 

 

 

 

http://www.szpital-pilchowice.pl/
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Powyższe zmiany powodują zmianę terminu składania ofert: 

Było: 

Do dnia 2021-07-07 do godz. 10:00 

Po zmianie jest: 

Do dnia 2021-07-09 do godz. 10:00 

 

Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

Zamawiający: 

lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska 


