W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na „Doradztwo oraz opracowanie
dokumentacji wraz z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia na realizacje zadania pod
nazwą: „Optymalizacja funkcjonalna i kosztowa w zakresie kompleksowej implementacji
wykorzystywanego i planowanego do wdrożenia oprogramowania umożliwiającego działalność
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w świetle obowiązujących przepisów prawa i realizowanych
zadań leczniczych oraz dydaktycznych. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz
e-Usług wyspecyfikowanych w projekcie RPO 10.3.” z dnia 14 maja 2019 r. udzielam odpowiedzi na
nadesłane pytania:
Pytanie 1 – Jakie proporcje podziału wynagrodzenia zostaną zastosowane dla poszczególnych
transz, skoro w ust 1 jest ono określone jako całkowite?
Załącznik nr 4 –wzór umowy:
a) § 6 ust 3 - Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch etapach :
- I transza za wykonanie dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 1
- II transza po zatwierdzeniu raportu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
Odpowiedź. Zamawiający przyjął następujące proporcje wypłaty wynagrodzenia:
- I transza 40% całości wynagrodzenia,
- II transza 60% całości wynagrodzenia

Pytanie 2 – czy zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wskaże 2 zrealizowane
projekty:
- 1 projekt którego przedmiotem była zarówno część biała jak i szara (w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą) a wymagane wartości dla obydwu części były przekroczone, gdyż wartość
zrealizowanego projektu wyniosła ponad 2 mln zł netto,
- 1 projekt którego przedmiotem wdrożenia była część biała w podmiocie prowadzącym działalność
leczniczą a jego wartość wyniosła ponad 1 mln zł netto ?
Załącznik nr 2 - Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
Wymaganie nr 1 - Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie we wdrożeniu
oprogramowania w co najmniej dwóch podmiotach prowadzących działalność z zakresu
lecznictwa szpitalnego różnych producentów w obszarze części białej o wartości nie mniejszej niż
1 000 000 PLN netto każde, oraz co najmniej jedno w podmiocie prowadzącym działalność
leczniczą w obszarze części szarej o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN netto.
Odpowiedź. Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony pod warunkiem, że wdrożenia części białej
dotyczyły systemów różnych producentów.

Pytanie 3 – prosimy o załączenie dodatkowych materiałów (np.: Studium Wykonalności audyt
potrzeb, etc) na podstawie których Wykonawca będzie mógł przygotować się do spotkania celem
przedstawienia koncepcji powstałej zgodnie tabelą nr 2 (załącznik nr 3). Wspomniany materiał jest
o tyle istotny dla Wykonawcy już na etapie składania oferty, gdyż może wymagać opracowania
przez kilku specjalistów, a będzie referowany przez 1 osobę. Ma to niewątpliwie też wpływ na
czasochłonność a tym samym wartość oferty.
Zapis z informacji o ogłoszeniu – KRYTERIA OCENY OFERT:
Zgodnie z zapisami, Zamawiający zamierza przeprowadzić 2 etapowe postępowanie wyłonienia
Wykonawcy.

Odpowiedź. Za dodatkowe materiały do przygotowania oferty mogą posłużyć poniższe informacje z
audytu przeprowadzonego w szpitalu

Jednocześnie informuję, że Wykonawca w ramach przedmiotu umowy musi również uwzględnić
analizę oceny skutków naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikających z RODO
w zaproponowanym rozwiązaniu optymalizacyjnym.

Pytanie 4a – czy Zamawiający może podać skład wspomnianej komisji (chodzi o rolę
poszczególnych jej członków). Dla Wykonawcy jest to istotna informacja z uwagi na specyfikę
przedmiotu zamówienia i zamiar dostosowania charakteru prezentacji do potrzeb słuchaczy
Pytanie 4b – jaka jest procedura takiego spotkania? Czas trwania, kolejność, formuła, etc.?
Zapis z informacji o ogłoszeniu – KRYTERIA OCENY OFERT:
Punkty uzyskane przez ofertę wynikające z tabeli nr 2 liczone będą jako średnia arytmetyczna ocen
poszczególnych członków komisji
Odpowiedź. W składzie komisji oceniającej proponowane rozwiązanie będą przedstawiciele
środowiska informatycznego, lekarskiego, pielęgniarskiego, prawnego, administracyjnego oraz
Inspektor Ochrony Danych.
Spotkania odbywać się będą z poszczególnymi Wykonawcami osobno a zaproszeni na nie zostaną
trzej Wykonawcy (ich przedstawiciele) których oferty są najkorzystniejsze cenowo oraz spełniają
wymogi formalne
Czas trwania pojedynczego spotkania z Wykonawca szacuje sią na ok 2h.
Zaproszeni Wykonawcy winni przedstawić np. w formie prezentacji lub wykładu proponowane
działania umożliwiające optymalizację w zakresie rozwiązań informatycznych szpitala oraz
odpowiedzieć na ewentualne pytania zadawane członków komisji dotyczące zagadnień
wyszczególnionych w tabeli 2.

