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Dotyczy: postępowania prowadzonęgo w trybie przetargtl nieograniczonęgo o wańości zamówienia
wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia Ż004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Szanowni Państwo,
Informujemy,

iż zgodnie z arI. 38 ust. 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), do Zamawiającego wpbnęb pytania dotyczące treści

publicznych
S[wZ, na które Zamawiający udzie|a odpowiedzi ponizej:

,,Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnlaZ9 stycznta
2004 r. zwracamy się z prośbąo udzielenie wyjaśnieńdo SIWZ w ww. postępowaniu, jak ponizej:''
Pytanie I
pkt IIL2.23 ogłoszenia o zamówieniu i pkt

3

.3.

oPZ

-

zachodzi rozbięŻnośÓ pomiędzy ww. punktami a pkt VI

SIWZ. Nie jest jasne od jakiego momęntu rozpoczyna się bieg serwisu utrzymaniowego. W związtlt z
powyższym wnosimy o potwierdzenie, Że

',Protokół

odbioru Wdrozenia'' w rozumieniu oPZ jest dokumęntem

tozsamym z,,Protokołem odbioru Etapu V''.

oDP owIED Z Z ANI Aw I AJĄCEGo

:

Zamawiający potwierdza iz ,,Protokół odbioru Wdrożęnia'' stanowi potwierdzenie rcalizacjl' Etapów I
Umowy. ,,Protokół odbioru Etapu V
zakresem dotyczy odbioru Etapu V.

-V

',swoim

Pytanie 2:
pkt |I.2.4. in fine ogłoszenia o zamówięniu

-

wnosimy o potwierdzenie, że treśćogłoszenia w brzmieniu

,,Zamawiający przewiduje możliwośćzakupu dodatkowych licencji na System. Wykonawca jest zobowiązany,

na węzwanie

Zamawia1ącego,

do dostawy przed

podpisaniem Protokofu odbioru

w okręsię Sęrwisu

Utrzymaniowego dodatkowych licencji na System w cęnię okreŚlonej w ofęrcię Wykonawcy w pozycji ,,Cena
dodatkowej licencji''. 2. Zamawiająay ma prawo do z|ęcęnia dodatkowych Usług Rozwoju po przekroczeniu

limitu okręślonęgo w pkt

l

niniejszego rozdziału, za stawkę za realizację godziny Usfugi Rozwoju określonej

w Ofercie Wykonawcy", nie stanowi prawa opcji.

oDPowIED Ż z *l lw l eJĄCEGo

:

W postępowarriu Zamawiający nie przewidział prawa opcji.

str.

1

Pytanie 3:

pkt III SIWZ _ przedmiotowe postanowienie SIWZ jest niejasne. Czy ten puŃt został prawidłowo
sformułowany?
oDP owIED Ż z elvl nvnAJ Ą CEG o

:

Zamawiający zmienia treśćIII SIWZ, na:

A.
B.
C.

sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę Wymagań, o których
mowa w art.29 lst' 3a, oraz sankcji ztytlilu niespełnienia tych wymagań,
rodzaju czynnoŚci niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotycząwymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przezwykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia :

Zamawiający nie okeślaczynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub Podwykonawcy
zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 4:
pkt

V.l. SIWZ i

pt<tII.2'4.1' in fine ogłoszenia

-

składnia tego postanowienia jest zaburzona

-

lŻycie frazy

,,przewiduje udzięlęnia'' wskazywałoby, że intencją zamauliającego było nięudzielanie zamówien, o których

mowa

w

art. 67 ust.

l

pkt 6 PZP, przy czym domniemanie to jest wątpliwe z uwagi na pominięcie przez

zamavł iającego partykuły przeczącej,,nie"

.

Gdyby intencją zamawiającego było udzięlenie ww. zamówień to użyłbyfrazy ,,przewiduje udzielenie'' (zamiast
udzielenia). Wnosimy o jednoznacznę rozstrzygnięcie

oDPowIED Z

Z ANI Aw I

AJĄCEGo

Ę kwęstii.

:

Zamawiający przewiduje udzielęnie zamówięil, o których mowa w art. 67 ust.

1

pkt 6 ustawy

Pytanie 5:

oPZ - zgodnie z deftnicją asysta powdrożeniowa to
trzymiesięczny okes wsparcia Użytkowników, rozpoczynający się w pierwszym dniu od momentu Startu
$

1

pkt 3 załącznika w 2 do SIWZ w związlol z pkt

5

.l0 .2.

tj. rozpoczęcia wykorzystywania Systemu do rzeczywistej pracy przez Zamawiającego.
Wnosimy o wyjaśnienie, jak zatem wykonawca ma rozumięć, pkt 5.10.2' oPZ, zgodnie z którym Asysta
Produkcyjnego,

Powdrozeniowa będzie realizowananiezależnie dlakaŻdego zEtapów wdrożenia?

ODPoWIED Ż z

xl

aw t lJĄCEGo

:

Zamawiający rezygnuje z wymagania okreŚlonego w pkt 5 .l0 .2. oPZ.

Pytanie 6:
$

l

pkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ

-

wnosimy o doprecyzowanie postanowienia i zastąpienie frazy ,,Do Czasu

Naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego"

,

frazą,,Do Czasu

str.2

Naprawy

nie wlicza się czasu

oczekiwania

na

potwierdzenie

przęz

Zama:wtającego usunięcia

Nieprawidłowości''.

oDPowIED Ż z

nll ew lxĄCEGo

Zamawiający nie zmieni zapisów $

:

l

pkt 7 załączńka nr 2 do SIWZ

oczękiwania na odpowiedź Zama:wiającego obejmuje oczękiwania na potwierdzęnię przez Zamawiającego
usunięcia Nieprawidłowościoraz czas Ia ewentualne wyjaŚnienia Zama:wiającego.

Pytanie 7:

$ l pkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ _ wnosimy o wyjaśnienię, co to znaczy, że Czas Naprawy zgłoszen dla
AwariiKrytycznej liczonyjestbezprzęrw tj' wsystemie 24/7/365 (dlarokuprzęstępnęgo 366 dni).
oDPowIED Ż z*t xwlxĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treŚć $ l pkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ, na:

- czas, jaki upłynie od zgłoszenia w Systemie obsługi Zgłoszeh Serwisowych
Awarii Krytycznej, Usterki lub Błędu, do momęntu usunięcia Nieprawidłowościw działaniu Systemu przez
sfuzby tęchniczne Wykonawcy tj. do usunięcia lub obejściaAwarii Krytycznej, Usterki lub Błędu i
potwierdzenia usunięcia Nieprawidłowościprzez Zamaułiającego. Czas Naprawy zgłoszeh dla Awarii
,,Czas Naprawy (Rozwiązania)''

Krytycznej, Błędów i/lub Usteręk liczony jest w Dniach Roboczych i w Godzinach Roboczych.
Pytanie 8:
$

l

pkt 15 załącznika nr 2 do SIWZ

-

wnosimy o modyfikację definicji i doprecyzowanie, Że chodzi o terminy

realizacji poszczególnych etapów l częściUmowy/przedmiotu Umowy'

oDPowIED Ż z xvl nvnx ĄCEGo

:

Pkt7 oPZ okreŚla Ramowy Harmonogram realizacji Umowy i dotyczy terminów rcalizacjiprac oraz terminu
oraz terminu Stańu produkcyjnego Systemu, Haromonogram Szczegółowy powstanie w ramach Etapu 0.

Pytanie 9:

$

1 pkt

2l

załącznika nr 2 do

sIwZ _ wnosimy o wyjaśnienie na podstawie czego

stwierdzał,'niezgodnoŚó w działaniu Systemu''
oDP oWIED Ż z

lł,l avuJĄCEGo

-

zama:wiający będzie

proszę wymienić przesłanki, dokumenty, czynności, itp.?

:

Niezgodności w działaniu Systemu będzie okręślanaw przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w
definicjach odpowiednio Awarii Krytycznej, Błędu, Usterki i NieprawidłowoŚci Krytyczne.

Pytanie 10:

$ l pkt 24

załącznika rc 2 do SIWZ

-

wnosimy o doprecyzowanię dęfinicji poprzez jej modyfikację w

następujący sposób ,,procedura mająca na celu potwierdzenie przez Zamawia1ącego na\eżytego wykonania

(...)''.

w

obecnym brzmieniu definicja odbioru, w zestawieniu do dęfinicji np. protokołów, prowadzi do

absurdalnych wniosków.

oDPoWIED Ż z *t ewl xĄCEGo

:

str. 3

Zamawiający zmięnia treść$ 1 pkt.24 załącznika nr 2 do SIWZ na:

,,odbiór'' - procedura mająca na celu potwierdzenie pruęz Zamawiającego nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamówietia w zakręsie wykonania poszczególnych Produktów, Etapów, Wdrożenia, Usfug Rozwoju lub całości
Umowy. Dowodem dokonania odbioru jest odpowiedni Protokół odbioru.
Pytanie 11:
$ 1 pkt 25 załącznikanr 2 do SIWZ:

1)

wnosimy o doprecyzowanie definicji poprzez jej modyfikację w następujący sposób ,,potwierdzenie
przekazania Zama:wiającemu (.'.)''' W obecnym brzmięniu definicja odbioru Warunkowego prowadzi
do absurdalnych wniosków, gdyż odwofuje się do definicji,'odbioru''.

2)

jak jest definicja,,Protokofu Odbioru Warunkowego"?

oDPoWIED Ż z *t ew

wĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treść$ 1 pkt25 załącznika nr 2 do SIWZ na:

,,odbiór Warunkowy'' _ potwierdzetie przekazania Zamawiającęmu Przedmiotu Zamówienia z zobowiązaniem

Wykonawcy do usunięcia wszystkich Nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego

w

terminach

przyjętych w Protokole odbioru Warunkowego i przedstawienia Przedmiotu Zamówienia do kolejnego odbioru.
Protokół odbioru Warunkowego jest to dokument stanowiący potwierdzenię dokonania odbioru Warunkowego

w zakresie realizacji poszczególnych Produktów' Etapów, Wdrożenia, Usfug Rozwoju lub całościUmowy,
sporządzony zgodnie ze wzotcem okeślonym w ramach realizacji Etapu 0

i

zavłierający listę Nieprawidłowości

zgłoszonych przez Zamawiającego oraz tęrminów kolejnych odbiorów. Protokół odbioru Warunkowego nie
upowaznia do wystawienia faktury za warunkowo odebrane prace.

Pytanie 12:

$ 1 pkt 26

-

załącznika nr 2 do SIWZ

następujący sposób,,potwierdzenie

wnosimy o doprecyzowanie definicji poprzez jej modyfikację w

spełnienia przez Wykonawcę (...)''.

W

obecnym brzmięniu definicja

odbioru Wdrożenia prowadzi do absurdalnych wniosków, gdyż odwofuje się do definicji ,,odbioru''.

oDPowIED Ż z*tnwIAJĄCEGo
Zamawiający zmienia treŚć $

l pkt26

:

załącznika nr 2 do SIWZ na:

,,odbiór Wdrożenia'' - potwierdzenie spełnienia przęz Wykonawcę całościzobowięań określonych Umową i
oPZ jako Wdrozenię
Pytanie 13:

$

1 pkt 27 załącznika nr 2 do SIWZ

następujący sposób,,potwierdzenie

-

wnosimy

o

doprecyzowanie definicji poprzez

spełnienia przez Wykonawcę (...)''.

W

jej modyfikację w

obecnym brzmięniu definicja

odbioru Końcowego prowadzi do absurdalnych wniosków, gdyż odwołuje się do definicji,,odbioru''.

oDPowIED Ż z

dlvt

lwIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treść$ 1 pk<t27 załącznika rn 2 do SIWZna:

str. 4

,,odbiór Końcowy'' _ potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę całościzobowiązań określonych Przedmiotem
Zamówienia, w tym w szczególnoŚci zakończenię świadczenia Sęrwisu Utrzymaniowego.

Pytanie 14:

$

1

pkt 29 załącznika nr 2 do SIWZ

-

do której kategorii oprogramowania zamaułiający zalicza Zintegrowany

System Informatyczny klasy ERP?

oDPowIED Ż z*tavłIAJĄCEGo

:

W skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP powinno wejśćoprogramowanie Standardowe
oraz oprogramowanie Dedykowane jeżeli powstanie w wyniku realizacji Umowy.

Pytanie 15:

$

1

pkt 49 załącznika nr 2 do SIWZ

-

wnosimy doprecyzowanie postanowienia i zastąpienie frazy ,,zgodnie z

ustawą'', frazą ,,w rozumieniu ustawy''.

oDPoWIED Ż z *t lvłIAJĄCEGo
Zamawiający zmięnia treść$

l

:

pkt 49 załącznikaw 2 do SIWZ na:

,,Utwór''- utwór powstały w wyniku wykonywania lub w związla z wykonywanięm Przedmiotu Umowy, w
rozumięniu ustawy zdnia4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (t.j.Dz.U' z2018 r.,poz.

l19I zpóźn. zm.).

Pytanie 1ó:
$ 3 ust. 6 załącznika nr 2 do SIWZ:

1)

zdanie

l.

przedmiotowego postanowienię jest niejasne. Wnosimy o jego poprawienie

w

sposób

umożliwiający odczytanie intencji zamawiającego;

2)

powszechnie przyjętym standardem, potwierdzonyrn przez judykaturę

i

praktykę, jest kształtowanie

odpowiedzialności wykonawcy umowy wdrozeniowej na zasadzię winy.

W

związl<tl

z poryŻszym

wnosimy o poprawienie zdania2. poprzez zastąpienie frazy ,,opóźnienie" frazą,,zwłoka" (dwukrotnie).

oDPowIED Z Z AM Aw IAJĄCEGo

:

W przypadku przehoczenia terminów reaIizacji Umowy Zamawiający na|iczy kary umowne i moze

być

uprawniony do odstąpienia od Umowy.
Zamawiający nie zastąpi frazy ,,opóźnienie" frazą ,,zwłoka".

Pytanie l7:
$ 3 ust. 7 załączrika nr 2 do SIWZ _ wnosimy o potwierdzenie, że lokalizacje zamawiającego to wyłącztie
lokalizacje wskazanę w pkt II.4. SWIZ, tj. GIG

- Katowice, pl. Gwarków l i Kopalnia Doświadczalna Barbara

-

Mikołów, ul. Podleska 72.
str.5

oDPowIED Ź z *t nwIAJĄCEGo

:

Zamavłiający potwierdza lokalizacje zamawiającego to wyłącznie lokalizacje wskazane w pkt II.4. SWIZ, tj

GIG - Katowice, pl. Gwarków

1i

Kopalnia Doświadczalna Barbara - Mikołów, ul. Podleska 72.

Pytanie l8:

|3-l4 i ust. 16 załącznika nr 2 do SIWZ - postanowienia ust. 16 są elastyczniejsze i wystarczające do
naleŻytej realizacji umowy przęz zamawiającego. W związkl z powyższym wnosimy o modyfikację ust. 13 w
$ 4 ust.

następujący sposób:

za prawidłowo wystawiona fakturę

',Płatność

VAT

zostanie dokonana przez Zamawiającego

w drodze przelewu bankowego, na rachunęk bankowy, o którym mowa w ust. 1 6

ODPoWIED Ż znl avłIAJĄCEGo

(.

.

.

)'' i skęślęnieust. 14.

:

Zamavłiający nie zmieni zapisów.
Propozycja merytorycznię nię zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 19:
$ 4 ust. 19 drugie tiret załącznika nr 2 do SIWZ
dodanię na końcu wyłączenia,

w

-

brzmięniui ,,,

wnosimy o doprecyzowanie ww. postanowienia poptzez

Z

wyłączeniem przypadków sukcesji uniwersalnej lub

syngularnej".

oDPoWIED Ż z *t n:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni zapisów $ 4 ust. 19.

Pytanie 20:
$ 4 ust.

l)

2l

załącznikanr 2 do SIWZ:

wnosimy o modyfikację ww. postanowienia w następujący sposób: ,,W razie naruszęnia obowiązku
opisanego wyżej w

ust' 19 lub ust. 20, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzęnia

od

Wykonawcy (...)".

2)

zaproponowana przez zamawiającego kara umowna jest niewspółmięrnię wysoka
naruszęń

- wnosimy

o

do

opisanych

jej zmiarkowanię i ustalenie jej na poziomie np. 0,01% wartościnetto wskazanej

w$4ust. lumowy;

3)

wnosimy

o

ograniczanie odpowiedzialnoŚci wykonawcy w przypadku, gdy szkoda zamawiającego

przewyŻsza wysokośćzastrzeŻonej kary umownej, wyłącznie do rzeczywistej szkody zamaułiającego
(wyłączenie utraconych korzyści zama:wiającego).

oDPowIED Ż z m a:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający nię zmieni zapisów $ 4 ust. 21.

Pytanie 21:
$ 5 załączttika nr 2 do

sIwZ -

na jakich polach eksploatacji mają być udzielone licencje na oprogramowanie

i

System?

str.6

oDPowIED Ż z *t nulIAJĄCEGo

:

Udzielona licencja powinna umożliwiać użytkowanie Systemu przezZamawiającego zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Pytanie22:

$ 5 ust.2,w związlu z $ 5 ust'

14 załącznikaw2do SIWZ-naoprogramowanie

składa się m. in.

oprogramowanię Standardowe, obejmującę m. in. oprogramowanie systemowe tworzącę środowisko dla ZSI
klasy ERP, którego wykonawca nie jest producentem' Warunki w tym zakręsię natzuca odgórnie producent
takiego oprogramowania, a wykonawca nie ma na to zadnego wpĘwu. Warunki te mogą wyłączaĆ mozliwość
udzielenialprzęnięsięnia licencji z zamawiającego na jego następców prawnych. Czy zamawiający zgodzi się na

wykeślenie frazy ,,i/lub jego następcom pramym", bądźdoprecyzuje' Że obowiązek taki nie dotyczy
oprogramowania systemowego?

oDPoWIED Ż z*tlvlIAJĄCEGo

:

Zamawiający zgadza się aby możliwośćudzielenia/przęniesienia licencji

z zamawiającego

na jego następców

prarłmych nie dotyczyła oprogramowania bazodanowego.

Pytanie 23:
$ 5 ust' 4 załącznika nr 2 do sIwZ
doprecyzowanie,

o

-

wnosimy o precyzyjne ustalęnię momęntu udzielenia licencji, poprzez

jaki Protokół odbioru chodzi (którego etapu).

oDPoWIED Ż zavewIAJĄCEGo
Licencja zostaje udzięlona

z

:

dnięm podpisania stosownego Protokołu odbioru dla Etapu II który swoim

zakresem obejmuje dostawę licencji.

Pytanie 24:
$ 5 ust. 6

pktI-2 załącznikarc 2 do SIWZ - zuwaginapowaŻte konsekwencjewiąŻące się z odstąpieniem od

umowy lub jej wypowiedzeniem, wnosimy o modyfikację ww, postanowień, następujący sposób:

1)

pkt

l-

,,gdy Utwór ma wady prawre uniemozliwiające zamawiającęmu korzystanie z Utworu, zgodnie

z Umową;

2)

pktz -,,Potwierdzonęgo ptzez wykonawcę, zaprzestania aktualizacji (...)''.

oDPoWIED Ż z *t dvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni zapisów.

Pytanie 25:
$ 5 ust. 7 załącznika nr 2 do SIWZ

str.7

1)

wnosimy o ograniczanie odpowiedzialności wykonawcy ustalonej na zasadach ogólnych, wyłącznie do
rueczywistej szkody zamawiającego (wyłączenie utraconych korzyści zamawiającego);

2)

wnosimy o wykreŚlenie frazy ,,Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do

zwrotu wpłaconych kwot

za Licencje

oprogramowania''.

W

przypadku odmowy, wnosimy

o

wprowadzenie do umowy mechanizmu, który określi proporcjonalną kwotę zwrotu w stosunku, do
okresu korzystania przez zamawiającego z licencji.

oDPoWIED Ż z av dwIAJACEGo

:

Zamawiający nię zmięni zapisów

Pytanie 26:
$ 5 ust.

1)

8 załączńkanr 2 do SIWZ:
wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzęZ okeślęniępoczątku biegu trzydziestodniowego
terminu _ propozycja ,,JeŻeli Zamawiający nie zastosuje się do wezwania w ciągu trzydziestu (30) Dni

Kalendarzowych, od dnia otrzymattia wezwania (...)";

2)

nieprzestrzeganie postanowień umowy licencyjnej to jedno

z

najpoważniejszych uchybień jakiego

może dopuścićsię zamawiający. W związku z powyŻszym sankcja musi byó dotkliwa _
wykonawca powinien mieć prawo w1powiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym

- wnosimy

o

zmianę w tym zakresie;

3)

w razię odmowy wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 2' wnosimy dodatkowo o wprowadzenie

kary umownej przysfugującej wykonawcy za nieprzestrzeganie przez zamawiającego postanowień
umowy licencyjnej, na poziomie ry.20oń wartości brutto wskazanej w $ 4 ust.

oDPowIED Ż z *t nulIAJĄCEGo

1

umowy.

:

Zamawiający zmtęnia treŚć $ 5 ust. 8 załącznika nr 2 do SIWZ na:

W

przypadku nieprzesttzegania postanowień Umowy Licencyjnej ptzez Zamawiającego, Wykonawca ma

obowiązek węzwać Zamawiającego na piśmie do zaprzestańa działań dotyczących nieprzestrzegania
postanowień Umowy Licencyjnej. JęŻęli Zamawiający nie zastosuje się do wezwania w ciągu trzydziestu (30)

Dni Kalęndarzowych, od otrzymania węzwania Wykonawca ma prawo w1powiedzieć Umowę Licencyjną z
roczfiym okresęm wypowiedzenia'
Roczny okres wypowiedzenie jest niezbędny do zastąpienia Systemu nowym rczwlązaniem.
Zamawiający nie wyraŻa zgody na wprowadzenie

ilw

kary umownej.

Pytanie2T:
$ 5 ust. |2, w związ|an z $ 5 ust. 14 załączdka nr 2 do SIWZ

-

licencją objęte jest m. in. oprogramowanie, na

którę składa się m. in. oprogramowanię Standardowe, obejmujące m. in. oprogramowanie systemowę tworzącę

Środowisko dla ZSI klasy ERP, którego wykonawca nie jest producentem. Warunki w tym zakręsię narzuca
odgórnie producent takiego oprogramowania, a wykonawca nię ma na to Żadnego wpływu. WaruŃi te mogą

wyłączać mozliwośćodstąpienia/przęnięsięnia licencji

z

zamawiającego na jego następców prawnych. Czy
str. 8

zamawiający zgodzi się na wykreślenię ww' postanowienia,bądź doprecyzuje, Że obowiązek taki nie dotyczy
opro gramowania

systemowego?

oDPoWIED Ż z dtvld:wIA JĄC EGo

:

Zamawiający zgadza się aby mozliwość udzie|enialprzenięsienia licencji

z

zamawiającęgo na jego następców

prawnych nie dotyczyła oprogramowania bazodanowego.

Pytanie 28:
$ 5 ust. 13 załącznika rrr 2 do SIWZ

-

wnosimy o doprecyzowanie, o

jaĘ licencję

chodzi (rodzaj licencji) i na

jaki produkt i na jakich warunkach licencja ma być udzielona' poprzez odęsłanie do właściwychpostanowień w
umowie.

oDPoWIED Ż z *t ewIAJĄCEGo

W $ 5 ust. 13

załącznika

:

nr 2 do SIWZ chodzi o dodatkową licencję Systemu której cena

będzie

wyspecyfikowana w formularzu oferty w pozycji ,,Cena dodatkowej licencji".

Pytanie 29:

$ 6 ust. 2 załącznika nr 2 do sIwZ

-

wnosimy o potwierdzenie, Że ZSI klasy ERP nie naleŻy do kategorii

Oprogramowania Dedykowanego.

oDPowIED Ż z

1-Jvl

nwIAJĄCEGo

:

ZSI k1asy ERP moze być częściowo zbudowany jako oprogramowanie Dedykowane' np. na potrzeby realizacji
Umowy powstanie nowy moduł który będzie stanowił oprogramowanie Dedykowane.

Pytanie 30:
$ 6 ust. 8 załącznika nr 2 do SIWZ

-

wnosimy o wprowadzenie wyraźnego wyłączenia zkatalogu Utworów, co

do których zama:wiający wymaga przeniesienia praw autorskich: utworów zaliczanych do oprogramowania
Standardowego i ZSI klasy ERP.

oDPowIED Ż z*tlvlIAJĄCEGo

:

Dostarczonę oprogramowanię Standardowe nię wymaga przeniesienia praw autorskich'
Przeniesienie praw autorskich będzie dotyczyło: oprogramowania Dedykowanego' Dokumentacji stworzonej w

wyniku wykonania zobowiązan wynikających

z

lJmowy, inne wytworzone materiały'

w tym

instrukcje,

struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowę lub materiały graflczne.

Pytanie 31:
$ 6 ust. 9 załącznika nr 2 do SIWZ _ wnosimy o wprowadzenie precyzyjnego odwołania, do których Utworów

zamawiający nabywa prawo modyfikacji

-

propozycja zapisu ,,Dla uniknięcia wątpliwościStrony potwierdzają,

Że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji Utworów, o których mowa w ust. 8. (...)''.

oDPowIED Ż z *t awIAJĄCEGo

:

str. 9

Zamavłiający zmięnia treść$ 6 ust. 9 załącznika nr 2 do SIWZ na:

Dla uniknięcia wątpliwoŚci Strony potwierdzają, Że Zama:wiający ma prawo do dowolnej modyfikacji takich
Utworów, o których mowa w ust. 8. Wykonawca zobowiązuje się przenieśćnaZamawiającego:

(...)

Pytanie 32:
$ 6 ust. 77 załącznika nr 2 do SIWZ

chroniona

w

-

więdza ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy

należyty sposób. Dlatego wnosimy

o

i musi

byó

doprecyzowanie tego postanowienia poprzez jego

modyfikację, w następujący sposób: ,,Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zęzwala

na korzystanie z wiedzy technicznej, operacyjnej i irurej, zawartej w przekazanych
Zamawiającemu oprogramowaniu, Dokumentacji i innych Utworach, zobowiązując jednocześnie
Zamautiającego do beztęrminowego zachowania w poufnościww. elementów, które stanowią tajemnicę
Zamawiającemu

przedsiębiorstwa wykonawcy. Wiedza ta moŻę być wykorzystywana w dowolny sposób przez Zama:wiającego
tęraz i w przyszłości,w tym m. in. przekazana ptzęz Zamawiającego osobom trzęcim z nim współpracującym,

jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wykonawcy i pisemnym zobowiązaniu się osób trzecich do
zachowatia w poufności ww' elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy.''.

oDPowIED Ż z *l dulIAJĄCEGo

:

odpowiedŹ na to pytanie ukaze się w najbliższym czasie.

Pytanie 33:
$ 6 ust. |3 załącznika w 2 do SIWZ

-

w nawiązaniu do definicji oprogramowania, wnosimy o doprecyzowanie,

Żę chodzi tu wyłącznie o oprogramowanie Dedykowane.

oDPowIED Ż z *l dvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmięni zapisów.

Aktualizacja

i modyfikacja

oprogramowania zarówno oprogramowania Standardowego

i

Dedykowanego nie

powinna powodować zmian pól eksploatacji okeślonych w niniejszym paragrafie.

Pytanie 34:
$ 6 ust. 14 załącznika nr 2 do SIWZ

-

w nawiązaniu do definicji Utworów, wnosimy o doprecyzowanie ww.

postanowienia, poptzez jego następującą modyfikację: ,,Strony zgodnie potwierdzają, ze Wykonawca jest
zobowiązany, w przypadku wyodrębnienia się po zawarciu Umowy nowych pól eksploatacji Utworów, o

których mowa w ust. 2, ust. 5 i ust. 8, do przeniesienia na Zamawiającego na jego Żądanie autorskich praw
majątkowych do ww. Utworów,

w zakesię

dotyczącym tychŻe nowych pól eksploatacji, za odrębnym,

dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy za kazde takie nowe pole eksploatacji.

oDPowIED Ż z*llwIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treść$ 6 ust. 14 załącznika w 2 do SIWZ na:

str. 10

Strony zgodnie potwierdzają' że Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku wyodrębnienia się po zawarciu

Umowy nowych pól eksploatacji Utworów, do przeniesienia na Zamawiającego

na

jego żądanie autorskich praw

majątkowych do Utworów w zakresie dotyczącym tychże nowych pól eksploatacji, za odrębnym dodatkowym
wynagrodzeniem Wykonawcy za każde takie nowe pole eksploatacji'

Pytanie 35:

$ 7 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ - czy zamawiający dopuszcza obcojęzyczne licencje
Opro gramowania

S

producentów

tandardowego?

ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo

:

Zama:wiający dopuszcza obcojęzyczne licencje producentow oprogramowania Standardowego

Pytanie 36:
$ 7 ust' 8 załączrukanr 2 do SIWZ

- postanowienie

ust. 8 tworzy niebezpiecznY precedens

postanowienia wwacza sens istnienia Komitętu Sterującego' czyniąc
Zamautiający w każdej sprawie przedłoŻonej na

z

- wprowadzenie

tego

niego ciało wyłącznie fasadowe, bo

KS jest w stanie podjąć decyzję odpowiadającą

intęręsom

zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie tego postanowięnia.

oDPowIED Ż z evewIAJĄCEGo

:

Zamavłiający pozostawia treśćpostanowięnia $ 7 ust. 8 załącznika nr 2 do SIWZ.

Komitęt Sterujący stanowi zespół przedstawicięli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pytanie 37:

$ 7 ust. I0 załącznika rc 2 do SIWZ

-

ponadnormatywne Żądania zamautiającego mogą sparaliżować pracę

wykonawcy. Dlatego wnosimy o wprowadzenie maksymalnej liczby rapońów na Żądanie zmawiającego w
kazdym miesiącu' Propozycja zmiany postanowienia: (...) oraz nakaŻde Żądanie Zamautiającego (maksymalnie
dwa w ciągu miesiąca), w terminie do trzech (3) Dni Roboczych od wezwania.

oDPowIED Ż z *t awIAJĄCEGo

(.

'.)''

:

Zamawiający zmięnia postanowienia $ 7 ust'

l0 załącznika nr 2 do SIWZ,

na:

Wykonawca w okresie realizacji Umowy zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji
raportów zę stanu realizacji prac nią objętych' nierzadziejniżraz w miesiącu w tęrminie do piątego (5) Dnia
Kalendarzowego kazdego miesiąca oraznakażde Żądanie Zamawiającego (maksymalnie dwa w ciągu miesiąca)

w tęrminię do trzęch (3) Dni Roboczych od węzwania. Wzór raportu zostanie ustalony w ramach opracowania
Dokumentu Inicjującego Projekt.

Pytanie 38:

$ 7 ust. 14

załącznlka

nr 2 do SIWZ - doświadczenie pokazuje, że okoliczności \eŻące po

stronie

Zamawiającego skutecznię mogą unięmożliwić wykonawcy na|eŻytą realtzację umowy' dlatego obowiązek
str. I I

objęty ww. postanowieniem powinien być symetryczny d|a obu Stron. Wnosimy

o

objęcie nim również

Zamawiającego.

oDPowIED Ż z alvl ewIAJĄCEGo

:

Celem Zamawiającego jest realizacja postanowień Umowy.
Zamawiający pozostawia bęz zmian treśćpostanowienia $ 7 ust. 14 załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie 39:

$ 7 ust. |8 załącznika rc 2 do SIWZ

-

pojęcie ,,wydajnej pract'' jest nieprecyzyjne przez co oświadczenie

wykonawcy moze być nadinterpretowane. Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia.

oDPowIED Ż z /.lvtl:wIAJĄCEGo

:

Wymagane jest zapewnienie ,,wydajnej pracy''zgodnie zparametrami

SLA określonymi w oPZ,rozdział 5'l2.

Wymagania w zakęsie parametrów dostępności do Systemu.

Pytanie 40:
$ 7 ust.

2l

załącznika

w 2 do SIWZ - wnosimy o

doprecyzowanie tego postanowienia poprzęz doóanie, Że

współdziałanie to ogranicza się wyłącznie do wymiaru niezbędnego do należytej realizacji Umowy

- propozycja

zmiany postanowięnia: ,,Na Żądanie Zamawiającego, Wykonautca, wyłącznie w wymiarze niezbędnym do
naleŻytej realizacji Umowy, (...)''. Ponadto Audytor musi zawrzeó

z

wykonawcą umowę

o

zachowaniu

poufności.

oDPowIED Ż z *l dwIAJĄCEGo

:

Postanowienie precyzuje, iż wymagane współdziałanie Wykonawcy dotyczy wykonylvania Umowy oraz przy

realizacji działań związanych z Wdrożeniem Systemu. Nie jest więc konieczna zmiana postanowienia zgodnie z
propozycją.
Jęślito będzie konieczne, Audytor zawrzę z Wykonawcą umowę o zachowaniu poufności.

Pytanie 4l:
$ 8 ust. 4 załącznika nr 2 do SIWZ:

1) w czasie choroby,

pracownik wykonawcy przebywa na zwolnieniu lekarskim

i nie może świadczyÓ

pracy. Jaki jest cel różnicowania choroby na umozliwiającą i uniemoŻliwiającą właściwewykonanie
prac w ramach umowy? Wnosimy o wykreślenie frazy,,uniemozliwiającej mu właściwewykonywanie
prac w ramach Umowy";

2)

w1,powiedzenię stosunku pracy może nastąpić równieŻ

z inicjatywy wykonawcy, dlatego wnosimy

o

wykreślenie frazy ,,złożonego Wykonawcy przęz człoŃa Zespofu Projektowego Wykonawcy'';

3)

wnosimy o dodanie do katalogu wyłączeń,,rozwiązaniaumowy o pracę bez w1powiedzęnia (lub innego
stosunku na którym opiera się jego zatrudnienie)'' oraz bporzucenia pracy (lub innego stosunku na
którym opierało się jego zatrudnienie)'';
str. 12

4)

strony mogą określićświadczęnia urlopowe również w umowie cywilnoprawnej, dlatego wnosimy o

modyfikację,

w

następującym zakresie ,,(...) umownię lub ustawowo przysługującego członkowi

Zespołu Wykonawcy urlopu.''.

oDPoWIED Ż zevavłIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnił treść$ 8 ust.4 załącznikaw 2 do SIWZ, w udzielonych wcześniej odpowiedziach.

Pytanie 42:

$ 9 ust. 5

załącznika

nr 2 do SIWZ - wnosimy o

okręŚlęnie początku biegu terminu na usunięcie

nieprawidłowości, np. od dnia otrzymania uwag zamawiającego.

oDPowIED Ż z*wulIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treść$ 9 ust' 5 załącznikanr 2 do SIWZ, na:

W przypadku zgłoszenia uwag' Wykonawca usunię bęzzwłocznie wszystkie nieprawidłowościw

terminie

uzgodnionym zZamaułiającym i nie dŁuŻszym niz 5 Dni Roboczych od dnia otrzymanialvłagZama:wiającego,
orazprzedstawi świadczenie do ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania

odbioru lub od-stąpienia od Umowy.

Pytanie 43:

sIwZ - istotą KS jest podejmowanie najważniejszych decyzji dla całego projektu, a
jego rolą jest uruchomienie, ukierunkowanie i kontrolowanie projektu. Wnosimy o scedowanie uprawnień
$ 9 ust. 6 załącznika nr 2 do

Komitetu Sterującego (poza odbiorem Końcowym) na Kierowników Projektu, ułatwi to i przyspieszy procedurę
odbiorową.

oDPowIED Ż z

1lwt

lwIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treŚć $ 9 ust. 6 załącznlkaw 2 do SIWZ, na:

odbiory Etapów, Produktów i Usług Rozwoju dokonywane są w imieniu Zamavłiającego przez Kierownika
Projektu. odbiór Wdrozęnia oraz odbiór Końcowy dokonywane są przęz Komitet Sterujący.

Pytanie 44:

$ 9 ust.

l0

załącznika nr 2 do SIWZ

-

wnosimy o potwierdzenie, Że koszty weryfikacji (dowolną metodą)

świadczenia przedstawionego do odbioru, leŻąw całościpo stronie zamaułiającego.

oDPowIED Ż z*le:wIAJĄCEGo
Zamautiający potwierdza

:

iż koszty weryfikacji (dowolną metodą) świadczenia przedstawionego do odbioru,

leŻąw całościpo stronie Zamawiającego.

Pytanie 45:
$ 9 ust. 15 i ust. 17 załącznika nr 2 do SIWZ

str. 13

1) jakie są przesłanki do

skorzystania

ptzęz zamawiającego z możliwościdokonania odbioru

Warunkowego?

2)

czy termin na usunięcie niezgodności jestwyznaczany w porozumięniu z wykonawcą?

oDPowIED Ż z ałv lwIAJĄCEGo

:

o mozliwości dokonania odbioru warunkowego decyzje Zamawiający'
Termin na usunięcie niezgodności moŻe być vqiznaczany w porozumieniu z wykonawcą, może być również
narzucony pr zez Zamawiaj ącego,

Pytanie 46:
$ 9 ust. 17 załącznika nr Ż do SIWZ _ wnosimy o potwierdzenie, Że w prąpadku odmowy przez zmauliającego

odbioru z powodu nieusunięcia zgłoszonych niezgodnoŚci, przeniesienie praw autorskich i udzięlenie licencji
uznaje się za niebyłe?

oDPowIED Ż z*tnvlIAJĄCEGo

:

W przypadku odmowy odbioru prac i braku za nie zapłaty z powodu nieusunięcia zgłoszonych niezgodności,
przeniesienie praw autorskich i/lub udzięlenię licencji będących przedmiotem odbioru uznaje się za niebyłe.

Pytanie

472

$ l0 ust. 2 załącznika nt 2 do SIWZ - z uwagi na charakter przedmiotu umowy i związaną z nim tajemnicą
przedsiębiorstwa wykonawcy, wnosimy o ograniczenie katalogu audytujących podmiotów trzecich do
podmiotów niebędących konkurentami dla wykonawcy

- propozycja

zapisu: ,,Audyt moze być przeprowadzony

przez Zamawiającego, z asystą podmiotu trzeciego lub przez podmiot trzęci wskazany ptzez Zamaułiającego.
Podmiot trzęci nie moŻebyć podmiotem konkurencyjnym w stosunku do wykonawcy.''.

oDPoWIED Ż z *t lwIAJĄCEGo

:

Zamawiający posiada wybrany podmiot audytujący.

Nie prowadzi on działalnościzwiązanej zwdrażanięm oraz produkcją oprogramowania'

Pytanie 48:
$ l0ust.5załącznikaw2do sIwZ-wnosimyookreślęniepoczątkubiegusiedmiodniowegoterminu,np.,,(...)
od dnia otrzymania od zamawiającego wyników audytu (...)''.

oDPowIED Ż z*lnvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treść$ 10 ust. 5 załącznika w 2 do SIWZ, na:

Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyniki audytu. W przypadku zauważonych uchybień Wykonawca w
terminie

do siedmiu (7) Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego wyników

audytu

przedstawi plan naprawczy tzn. na piśmie odnięsie się do przedstawionych lwag oraz zaproponuje odpowiednie
działania korygujące. Czas usunięcia uchybień nie może przelrłoczyć trzydziestu (30) Dni Kalendarzowych od
dnia zatwierdzenia przez Zama:wiającego planu naprawczego.
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Pytanie 49:

$ 10 ust. 6 załączrika nr 2 do SIWZ
informacji,

o

-

obowiązek podmiotu trzeciego do zachowania w poufności wszystkich

w toku

których dowiedział się

przeprowadzania audytu,

przedsiębiorstwa wykonawcy, powinien być bezterminowy

-

w

szczególności dot. tajemnicy

propozycja zapisu: ,,Zamawiający oświadcza, Że w

w $ 10 ust. 2 Umowy podmioty zęwnętrznę złoŻą oświadczęnię o obowiązku
beztęrminowęgo zachowania w poufności wszystkich informacji, o których dowiedział się w toku
przypadku, o którym mowa

przeprowadzania audytu, w szczególności dot. tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy.''.

oDPowIED Ż z*taulIAJĄCEGo

:

odpowiedŹ na to pytanie ukaże się w najbliŻszym czasie.

Pytanie 50:
$

ll

ust.2załącznikanr2do SIWZ_ dlarozwiania wąĘliwościi czlelności przekazvwnosimyo zastąpienie

frazy,,po upływie'' frazą,,przed upłylvem''.

oDPoWIED Ż z *r avłIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni $ 11 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ. Wskazana propozycja sprawi iŻ zapis stanie się
niezroanmiały.

Pytanie 51:

$ 1l ust. 7 załącznika nr 2 do SIWZ - to postanowienie w1pacza istotę obowiązków zamawiającego dot.
gwarancji i w sposób nięuzasadniony moŻe wydŁaŻać odpowiedzialność gwarancyjną wykonawcy, naruszając
jego sfuszny intęres. Wnosimy o doprecyzowanie postanowieniapoprzezjego

następującą modyfikacjęi ,,W celu

uniknięcia wątpliwościStrony potwierdzają, że Wykonawca dokona naprawy każdej Wady, która została
zgłoszona

w okresie gwarancyjnym

-

nawet gdyby jej naprawa miała nastąpić po wygaśnięciu Gwarancji

JakoŚci.''.

oDPowIED Ż z *l dwIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treŚć {i 1 0 ust' 7 załącznika nr 2 do SIWZ, na:

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, ze Wykonawca dokona naprawy każdej Wady, która została
zgłoszona

w okresię gwarancyjnym

-

nawet gdyby jęj naprawa miała nastąpić po wygaśnięciu Gwarancji

Jakości.

Pytanie 52:

$ 12 ust. 2 pkt 9 załącznika nr 2 do sIwZ
Systemu

i

-

wnosimy o potwierdzenie, że zapewnienie zdalnego dostępu do

utrzymywanie tego dostępu (w tym koszty) w czasię trwania umowy leŻy w całościpo stronie

zamawiającego.

oDPowIED Ż z alv dwIAJĄCEGo
Zamawiający potwierdza,

iż zapewni

:

możliwośćzdalnego dostępu Wykonawcy do Systemu: pozwoli na

odpowiednie skonfigurowanie Systemu pozwalające

na dostęp zdalny oraz zapewni dostęp do

łącza

intemetowego.
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Pytanie 53:
$ 12 ust. 3 załącznika nr 2 do SIWZ _ jaka jest procedura kwalifikacji rodzaju nieprawidłowości?

oDPowIED Ż zatvawIAJĄCEGo

:

Nieprawidłowościbędą klasyfikowane przez Zamawiającego zgodnie z podanymi w załącznika nr 2 do SIWZ
definicjami odpowiednio

:

Awarii Krytycznej, Błędu, Ustęrki.

Pytanie 54:

$ 12 ust. 5 załącznika rlr 2 do SIWZ

-

czy w tym postanowieniu nię chodzi o Godziny Robocze? Jeślitak, to

zamiast godziny 17:00 powinna być godz. 15:00.

oDPowIED Ż zallavłIAJĄCEGo : Nie

zmięniono w SIWZ

Zamawiający zmięnia treść$ 12 ust. 5 załącznika nr 2 do SIWZ, na:

Zgłoszeń serwisowych dotyczących Błędów, Ustęrek

i Awarii

Krytycznych, konsultacji bezpośrednich,

Zamawiający zobowiązany jest dokonywać w Dni Roboczę w Godzinach Roboczych

w Systemie obsfugi

Zgłoszeń. Strony dopuszczają możliwośćtelefonicznego zgłoszenia Błędów, Usterek lub Awarii Krytycznych,

pod numerem [..'] (wskazany przez Wykonawcę). Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego wymaga jego
potwierdzeniaprzęz Wykonawcę za pośrednictwem dokonaniaprzezniego wpisu do Systemu obsługi Zgłoszeh.

Pytanie 55:

$

12 ust.

7 załącznka nr 2 do SIWZ

-

wnosimy o precyzyjne określęnie okresu (godziny, dni), w jakim może

nastąpić weryfikacj a wady.

oDPoWIED Ż z

*l

awIAJĄCEGo

:

Zamawiający dokona weryfikacji usunięcia wady niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o tym
fakcie.

Pytanie 56:
$ 12 ust' 9 pkt

l

załącznika nr 2 do SIWZ

oDPowIED Ż zalv lwIAJĄCEGo

- wnosimy

o dopisanie po słowie ,,wskazać" słowa,,prawdopodobną''.

:

Zamawiający zmienia treŚć $ 12 ust. 9 pkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ, na:
wskazać prawdopodobną prayczpę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją
powoduje, a jeŻeli to możliwe takŻe podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowościdziałania
Systemu,

Pytanie 57:

$ 12 ust. 9 pkt 2 załącznika nr 2 do SIWZ _ wnosimy o dopisanie po słowie ,,wszelkich'' frazy ,,dostępnych
Wykonawcy i niepowodującychzagrożenia naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy (.,.)''.
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oDPowIED Ż z*tewIAJĄCEGo

:

Zamawia1ący zmięnia treść$ 12 ust. 9 pkt2 załącznikanr 2 do SIWZ, na:

w razię zgłoszetia takiej potrzeby przez Zamawiającego do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przylzqę
zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich dostępnych Wykonawcy

naruszęnia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy informacji

o

i

niepowoduj ących zagroŻenia

oprogramowaniu, potrzebnych do przy-

wrócenia jego pełnej funkcjonalności.

Pytanie 58:

$

12 ust. 11 załącztttka nr 2 do SIWZ _ wnosimy o skorygowanie rozbiężnościw terminię

i zastąpienie słowa

,,dziesięć'' słowęm,,piętnaście''.

oDP owIED Ż z arvl eul IAJĄC EGo
Zamawiający zmięnia treść$ 12 ust. l

l

:

załącznikanr 2 do SIWZ, na:

W przypadku ujawnienia w okręsię Sęrwisu Utrzymaniowego, Że System nie realizuje funkcji określonych w
Umowie' Wykonawca dokona jego wymiany na wersję Systemu poprawną w tęrminie nie dłuŻszym niŻ
piętnaście (15) Dni Roboczych od dnia zgłoszenia mu tego faktu.

Pytanie 59:

$

12 ust. 13 załącznika nr 2 do SIWZ

-

w

dodatkowych konsultacji, rozliczanych

wnosimy o wprowadzenie dodatkowego limitu miesięcznego dla
ramach usług rozwojU, f,P.

roboczogodziny nie powinny podlegać kumulacji

-

8

roboczogodzin

w

miesiącu. Te

propozycja zapisu: ,,Po wyczerpaniu limitu w zakresie

konsultacji bezpośrednich w zakresie użytkowania Systemu w wymiarze, o którym mowa w $ 12 ust. 2 pkt 7,
Zamawia1ący może korzystać z dodatkowych konsultacji, rozliczanych w ramach Usług Rozwoju, których limit

miesięczny w}mosi 8 roboczogodzin. Niewykorzystany, dodatkowy limit nie podlega kumulacji i nie może być
wykorzystany przęz zamawiającego w kolejnych miesiącach.'''

oDPoWIED Ż z *ldulIAJĄCEGo
Zamawiający wyjaśnia iŻ zgodnie

:

z$

13 załącznika nr

2 do SIWZ Usfugi

rozwoju będą zlecane przez

Zamawiającego oraz będą realizowane odpłatnie na podstawie zaakceptowanego formularza zlecęnia. Zlęcęnię
będzie zawięrało wskazanię terminów (dni w których odbędą się konsultacje) oraz zakręsów rea|izacjiprac. Nie
zajdzie więc sytuacja iż dodatkowy limit będzie kumulowany na kolejne okesy.

Pytanie 60:

$

12 ust. 16 załącznika w

2 do SIWZ _

wnosimy

o

dopisanie zdalia: ,,Strony wyłączają mozliwość

wypowiedzeniaprzezZamawiającego Umowy zprzyczyninnych niŻwaŻne powody.''.

oDPoWIED Ż z

el]/.

evłIAJĄCEGo

:

Zapisy $ 12 ust. 16 załącznlka nr 2 do SIWZ określająsytuacje w których Zamawiający moŻe w1powiedzieć
niniejszą Umowę w odniesieniu do Serwisu Utrzynaniowego.
Wprowadzanie dodatkowych zapisów nie jest uzasadnione.
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Pytanie 6l:
$ 12ust. 16pkt 1 załącznikanr2doSIWZ-przedfrazą,'$ 4ust' 2pktL",brakuje frazy,,o którymmowaw''.

oDPowIED Ż zatvawIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treść$ 12 ust' ust. 16 pkt 1 załącznikanr 2 do SIWZ, na:
łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego prze|toczyłaby 50% Wynagrodzenia łącznego
Wykonawcy z tytułu Świadczenia Serwisu Utrzymaniowego o którym mowa w $ 4 ust. 2 pkt.2),

Pytanie 62:
$ 1 2 ust' 16 pkt 4 załącznka nr 2 do SIWZ

oDPoWIED Ż z dv nwIAJĄCEGo

- wnosimy

o podanie

przykładów takiej okoliczności.

:

Takimi okolicznościami moze być np. zmiana profilu działalnościZamavłiającego,połączenie Zamawiającego z
inna organizacją.

Pytanie 63:

$ 12 ust. 16 i ust' 17 załączttika nr 2 do SIWZ _ jakie jest racjonalne uzasadnięnie zróŻnicowania okresów
w1powiedzenia, o których mowa w ust. 16 (dwa miesiące) i w ust. 17 (trzy miesiące). To przejaw
nięuzasadnionego naruszenia równowagi stron. Wnosimy o skrócenie okresu w1powiedzenia z ust. 17 do dwóch
miesięcy.

oDPoWIED Ż z *t dvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treŚć $ 12 ust. ust. 16 załącznika nr 2 do SIWZ, na:

Zamawiający moze wypowiędzieć niniejszą Umowę w odnięsięniu do Sęrwisu Utrzymaniowego

powodów

z

zachowaniem trzymiesięcznego okręsu w1powiedzenia.

Za

z

ważnych

ważne powody uzasadniające

wypowiedzenie Umowy przezZamawiającego uznawane będą w szczególnoŚci następujące sytuacje:
(...)

Pytanie 64:
$ 12 ust. 19 pkt 1 załączdka r 2 do SIWZ

- co zamawiający rozumie przez

,,całośćinformacji umozliwiających

korzystanie z Systemu"?

oDPoWIED Ż z*rnvłIAJĄCEGo

:

Poprzez ,,całośćinformacji umozliwiających korzystanie z Systemu" naIeŻy rozumięć jako przekazanie
wszelkiej informacji która jest niezbędna do zapewnienia ciągłoŚci pracy Systemu, np. sposób instalacji
aktualizacji, komplet informacji umozliwiających administrowanie Systemem (np. wykorzystywanę |oginy oraz
hasła administratora).
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Pytanie 65:

$

12 ust. 19 pkt

2 załącznika nr 2 do SIWZ

-

w tym brzmieniu postanowienie jest absolutnię nie do przyjęcia.

Informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy

i

dotyczą produktu, który jest wdrożony u wielu

i stanowi ważny punkt w ofercię produktowej wykonawcy. Przyjęcie na siębię takiego
zobowiązania oznacza dla wykonawcy niepowetowaną stratę oraz ryzyko naruszenia tajemnicy

klięntów wykonawcy

przedsiębiorstwa' Wykonawca nie udzieli tych informacji podmiotowitrzeciemv, bo w ten sposób osłabia swoją
pozycję na konkurencyjnym rynku IT. Wnosimy o wykreślenię tego postanowięnia.

oDPowIED ż z *l d:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający wykreśla postanowienia $ 12 ust. 19 pkt 2 załącznlka nr 2 do sIwZ.

Pytanie óó:
$ 12 ust. 20 załącznika nr 2 do sIwZ

stoi w sprzecznoŚci

z

-

to postanowięnie w zakręsie przekazania osobie trzeciej idzie za daleko

i

zasadami przyjętymi w umowie' odnoszącymi się do praw własnościintelektualnej.

Stanowczo wnosimy o wykreślenię tego postanowienia.

oDPowIED Ż z elv nulIAJĄCEGo

:

Zamawtający nie zmieni zapisów.

Wszelkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji Umowy stanowią własnośćZamawtającego i mogą być
ptzekazane osobie trzeciej, w cęlu zapewnienia przejęcia Serwisu Utrzymaniowego.

Rezygnacja z zapisu naruszy zasady konkurencyjności i uniemożIiwi przejęcia Serwisu Utrzymaniowęgo przez
inny podmiot niż r ealizujący Umowę.

Pytanie 67:
$ 13 ust. 2 załącztlkanr 2 do SIWZ:

1)

wnosimy o potwierdzenie, Że podstawowy zakres (przewidziany umową

-

pkt

5.

l

I

.l oPz)

Usługi

Rozwoju Systemu wynosi 500 Godzin Roboczych, a dodatkowy limit wprowadzony $ 13 ust 2 umowy
nie przekroczy 500 Godzin Roboczych (czyliłącznie nie więcej niż l000 Godzin Roboczych w czasię
trwania całej umowy);

2)

jaki jest miesięczny limit dla usługi Rozwoju Systemu zarówno dla podstawowego zakresu jaki i
dodatkowego limitu?

oDPowIED Ż z*t ewIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaŚnia iż Umowa przewiduje 1 limit na realizację Usfugi Rozwoju Systemu w wymiarze do 500

Godzin Roboczych.
Pytanie ó8:
$ 13 ust' 5 załącznikanr 2 do SIWZ:

l)

wnosimy o potwierdzenie, Że gwarancja jakości na produkty i usługi wykonane w ramach realizacji
usfugi Rozwojvtozpoczpa się od dnia odbioru danego produktu lub usfugi i kończy się zupływem24
miesięcy od dnia podpisania Protokofu odbioru Wdrożenia;
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2)

wnosimy o potwierdzenie, Że serwis utrzymaniowy dla produktów

i

usfug wykonanych w ramach

realizacji usfugi Rozwoju rozpoczyna się od dnia ich odbioru i kończy się z upływem 24 miesięcy od
dnia podpisania Protokofu Odbioru Etapu V.

ODPoWIED Ż zanv awIAJĄCEGo
Zamawiający potwierdza,

:

iŻ gwarancja jakoŚci na produkty i usfugi wykonane w ramach realizacji

usługi

Rozwoju rozpoczyfia się od dnia odbioru danego produktu lub usfugi i kończy się z upływem 24 miesięcy od
dnia podpisania Protokofu odbioru Wdrożęnia.

Zamau,iający potwierdza,

iż Serwis Utrzymaniowy dla produktów i

usfug wykonanych w ramach realizacji

usługi Rozwoju rozpoczyna się od dnia ich odbioru i kończy się z upływem 24 miesięcy od dnia podpisania
Protokołu odbioru Etapu V.

Pytanie 69:

$ 13 ust. 6 załącznika nr 2 do SIWZ - wnosimy o doprecyzowanię ww' postanowieniaw zaptoponowanym
zakresie: ,,Usfugi Rozwoju mogą być realizowanę w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą połączenia
zdalnego udostępnionego

i

utrz1'rnywanego przez Zama:wiającego,

z

miejsca dowolnie wybranego ptzez

Wykonawcę.''.

oDPoWIED Ż z *l d:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni zapisów' Zamawiający umożliwi zdalny dostęp

do Systemu. Za

odpowiednie

skonfigurowanie dostępu zdalnego do Systemu będzie odpowiadał Wykonawca'
Zamawiający nię ma możliwoŚci weryfikacji miejsca realizacji pracy przez Wykonawcę w przypadku pracy
zdalnej.

Pytanie 70:

$ 14 załącznlka nr 2 do SIWZ _ z uwagi na charakter wdrozęnia i uprawnienia zamawiającego wynikające z
umowy' obowiązek zachowania poufności kategorycznie powinien wiązaó obie strony umowy. Wnosimy o
objęcie obowiązkiem poufności równiez zamawiającego.

oDPowIED Ż z ev avłIAJĄCEGo

:

Zamawiający zapewni zachowanię w poufnoŚci wszelkich informacji Wykonawcy, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa

i dla

tych informacji nie zostały przekazane prawa autorskie zgodnie

z

wymaganiami

określonymi w Umowie.

Pytanie 71:

$ 15 ust. 14 załącznika nr 2 do SIWZ - podmiot trzeci skierowany do kontroli nię może być podmiotem
konkurencyjnym wstosunku do wykonawcy i przed przystąpieniem do kontroli musi zawrzęć z wykonawcą
umowę o zachowaniu poufności' Ponadto wykonawca musi mieć zagwarantowane, Że kontrola będzie odbywała
się zgodnie z obowiązvjącymi regulacjami wewnętrznymi (m. in. kontrola dostępu do określonych stref), które w
zaden sposób nię uniemożliwiają przeprowadzęnię kontroli. Wnosimy tęż o określęniew umowie minimalnego

tęrminu na usunięcie uchybień

-

propozycja zapisu:,,Wykonawca umożliwi Zamautiającemu lub podmiotowi

upoważnionernu przez Zamawiającego, w kazdym czasie, przeprowadzęnie kontroli procesu przetwarzania i

ochrony danych osobowych. Skierowany przez Zamawiającego do kontroli podmiot trzeci nię moze być
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podmiotem konkurencyjnym w stosunku do wykonawcy iprzed przystąpieniem do kontroli musi zawrzęć z

wykonawcą umowę o zachowaniu poufnoŚci. Kontrola będzie odbywała się

z

uwzględnieniem regulacji

wę]ilnętrznych wykonawcy, które nie uniemożliwiają przeprowadzęnię kontroli. Wykonawc a zobowiązuje się do
usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 3 Dni Roboczę.''.

ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treść$ 15 ust. 14 załącznikanr 2 do SIWZ, na:

Wykonawca umozliwi Zamawiającemu lub podmiotowi upowaznionemv przęz Zama:wiającego, w każdym
czasie, przeprowadzenię kontroli procesu przetwarzatia

i

ochrony danych osobowych. Skierowany przez

Zamawiającego do kontroli podmiot trzęci nię moŻe być podmiotem konkurencyjnym

w

stosunku do

wykonawcy i przed przystąpieniem do kontroli musi zawrzeć z wykonawcą umowę o zachowaniu poufności.
Kontrola będzie odbywała się z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych wykonawcy, które nie uniemożliwiają
przeprowadzęnie kontroli. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w tęrminie wskazanym przezZama:wiającego, nie krótszym niz 3 Dni Roboczę.

Pytanie 1Ż:

$ 15 ust. !5 załącznika w 2 do SIWZ

-

odrębne przepisy prawa mogą zobowiązywać wykonawcę do retencji

tych danych. Umowa musi przewidywać tę okoliczność - proponujemy dodać na końcu zapis: ,,PowyŻsze zapisy

nie obowiązują w przypadku, gdy przepisy prawa powszechnego zobowiąnlją wykonawcę do przechowywania

dokumentacji zawierającej powierzone danę osobowę. W takim przypadku wykonawca obowiązany jest do
zachowania poufności tych danych'''.

oDPoWIED Ż z ev evłIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia treść$ 15 ust. 15 załącznika rrr 2 do SIWZ, na:

Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkię danę osobowę uzyskane na jej podstawię oraz wszelkie
ich istniejące kopie w terminie 7 Dni Kalendarzorych. Po wykonaniu zobowiązatia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o usunięciu danych. Powyższę zapisy nie

obowiązują w przypadku, gdy przepisy prawa powszechnego zobowiązują wykonawcę do przechowywania
dokumentacji zawierającej powierzone dane osobowę. W takim przypadku wykonawca obowiązany jest do
zachowania poufnoŚci tych danych.

Pytanie 73:
$ 16 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ

- wnosimy

o modyfikację zdania,,Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o

odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dfużnika w mozliwię najszerszym zakęsię dopuszczonymprzęz przepisy

powszechnie obowiązującego prawa'''

i

zastąpienie go zdaniem ,,Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o

odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dfużnika w mozliwie najszerszym zakręsię dopuszczonym przezprzepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Przepis art.492 k' c. stosuje się odpowiednio.''.

oDPowIED Ż z*t ewIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treŚć $ 16 ust. 2 załącznikanr2 do SIWZ, na:
JeŻęIi Zamavłiający pozostaje

w

zwłocę przekaczającej 30 Dni Kalendarzowych

z

zapłatą wymagalnego

wynagrodzenia z tytuŁu świadczeń Wykonawcy wykonanych w ramach Umowy, w częŚci przekaczającej jego

str.2l

40%, Wykonawca węzwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do

zapłaty zaległych kwot w terminię nie krótszym niż 30 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania takiego
węzwania. Po bezskutęcznym upływie tego terminu Wykonawca wznaczy dodatkowy termin (w formie
pisemnej pod rygorem bęzskuteczności wezwania), nie krótszy niż 30 Dni Kalendarzowych, z zastrzeżeniem, iz

po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego

terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy

o

odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dłużnika w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przezprzepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Przepis art. 492 k. c' stosuje się odpowiednio. Powyższe uprawnienie nie
przysfuguje Wykonawcy w syfuacji, gdy Zamawiający złoŻyłoświadczęnię o potrąceniu roszczenia Wykonawcy

o

zapłatę wynagrodzenia

z

własnymi roszczeniami względem Wykonawcy, np. roszczęniami

o

zapłatę kar

umownych.

PytanieT4:

$ 16 ust. 4 załącznlka w 2 do SIWZ

-

mając na uwadzę bardzo powazne skutki odstąpięnia

i powszechnie

przyjęty standard, potwierdzony przez judykaturę i praktykę, zgodnie zktórym odpowiedzialność wykonawcy

umowy wdrożeniowej opiera się na zasadzie winy, wnosimy o zastąpienie frazy ,,opóźnienie" frazą ,,zwłoka"
(pkt I i pkt 2

-

razem trzykrotnie).

oDPowIED Ż zev nwIAJĄCEGo

:

Zamautiający nie zmieni frazy ,,opóźnienie" frazą ,,zwłoka''.

Pytanie 75:

$ 16 ust' 4 pkt 5 załącznika nr Ż do SIWZ - wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób:
,,wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu Utworach |ub w związlłl z przygotowanymi i
dostarczonymi przez niego środowiskami, którę uniemoŻIiwiają zamawiającemu korzystanię

z Utworów lub

środowisk'''

ODPOWIED Z

Z

AM Aw IAJĄCEGo

:

Zamawiający zmięnia tręść$ 16 ust.4 pkt5 załącznikaw2 do SIWZ, na:

wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu Utworach lub

w związku z

przygotowanymi i

dostarczonymi przez niego środowiskami, które uniemoŻliutiają zamawiającemu korzystanię

z Utworów lub

środowisk.

Pytanie 76:
$ 16 ust. 8 pkt 2 załączntka nr 2 do SIWZ - w takim samym tęrminie powinna nastąpić zapłata wynagrodzenia,

w sytuacji, gdy obliczone

wynagrodzenie będzie wyŻsze ruŻ dotychczas zapłacone przez Zamawiającego.

Wnosimy o uwzględnienie tej okolicznościw przedmiotowym postanowieniu.

oDPowIED Ż z *l avłIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treŚć $ 16 ust. 8 ptd2 załącznikanr 2 do SIWZ, na:

str.22

w razię

zatrzymania przęz Zamawiającego jakichkolwiek rezultatów prac, Wykonawca zachowa prawo do

wynagrodzenia za tę renitaty; wysokość w1magrodzenia zostanię ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane

w Umowie, a jeŻe|i będzie to niewystarczające _ w stosunku do nakładu pracy ńezbędnej do wykonania tych

pral oraz ich przydatnoŚci dla Zamawiającego. Jeślitak obliczone wynagrodzęnię za zachowane produkty
będzie niŻszę niż dotychczas zapłacone przez Zamawiającego Wynagrodzenie, Wykonawc a zobowiązuje się do

zwrotu kwoty pieniężnej stanowiącej nadwyżkę w terminię 14 Dni Roboczych od daty wezwania. Jeślitak

obliczonę wynagrodzenie

za

zachowane produkty będzie wyższe

niŻ dotychczas

zapłacone przęz

Zamawiającego Wynagrodzenie,Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane prace;

PytanieTT:

$ 17 załącznika nr 2 do SIWZ

-

wnosimy o wprowadzenię limitu kar umownych, np. w brzmięniu: ,,Łączna

wysokośćkar umownych, w całym okresie obowiązywania umowy, ograniczona jest do kwoty stanowiącej 30
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w $ 4 ust.

oDPoWIED Ż z *r a:wIAJĄCEGo

1

7o

umowy.''.

:

Zamawiający nie wprowadzi limitu kar umownych.

Pytanie 78:

$ 17 ust. 3 pkt 1 załącznlka nr 2 do SIWZ

-

to postanowienie jest bardzo szerokie, nieprecyzyjne

i

możę

stwarzać problemy interpretacyjnq co z kolęi może prowadzić do nieuzasadnionego naduzywania prawa. Czy w

i tak

kontękŚcie

szerokiego katalogu kar umownych, zamawiający zgodzi

się na wykreślenie tego

postanowienia?

oDPoWIED Ż zeyl n:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie postanowięnia.

Pytanie 79:

$

17 ust.

3 pkt 2-6 załącznika nr 2 do SIWZ

judykaturę

i

-

powszechnie przyjętym standardem, potwierdzonym przez

praktykę, jest kształtowanie odpowiedzialności wykonawcy umowy wdrożeniowej na zasadzię

winy. W związlu z powyższym wnosimy o zastąpienie frazy ,,za kaŻdy rozpoczęty dzief' opóźnienia'' frazą ,,za
kaŻdy rozpoczęty dziei zwłoki''.

oDPowIED Ż z lł:ławIAJĄCEGo

:

Zamaw iający nię zmięni fr azy,,opóźnienie" fr azą,,zwłoka" .

Pytanie 80:

3 pkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ _ powszechnie przyjętym standardem, potwierdzonym przez
judykaturę i praktykę, jest kształtowanie odpowiędzialności wykonawcy umowy wdrożeniowej na zasadzie
$

17 ust.

winy. W związla z powyŻszym wnosimy o zastąpienie frazy ,,za kaŻdą rozpoczętą godzinę opóźnienia" ftazą
,,za kaŻdą rozpoczętą godzinę zwłoki''.

str.23

oDPoWIED Ż zavavłIAJĄCEGo

:

Zamaut iający nie zmięni fr azy,opóźnienie" fr azą,,zwłokd'

Pytanie 81:

$

17 ust. 3 pkt

i

judykaturę

8

załącznika nr 2 do SIWZ

-

powszechnie przyjętym standardem, potwierdzonym przez

praktykę, jest kształtowanie odpowiedzialności wykonawcy umowy wdrozeniowej na zasadzję

winy. W związ|an z powyŻszym wnosimy o zastąpienie frazy ,,opóźnierid' frazą ,,zwłoki" (czterokrotnie).

oDPoWIED Ż z*tnvłIAJĄCEGo
Zamawiający nie zmieni

fr azy,,op

:

óźnienie" fr azą,,zwłoka" .

Pytanie 82:

$ 17 ust. 3 pkt 10 załącznika nr 2 do SIWZ - powszechnie przyjętym

i

judykaturę

standardem, potwierdzonym przez

praktykę, jest kształtowanie odpowiedzialności wykonawcy umowy wdrożeniowej na zasadzię

winy. W z:wiązluzpowyŻszym wnosimy o zastąpienie frazy ,,opóźnienia" frazą,,zwłoki'' (dwukrotnie).

oDPoWIED Ż z etv lwIAJĄCEGo

:

Zamauł iający nie zmieni fu azy,,opóżnienie" fr azą,,zwłoka" .

Pytanie 83:
$ 17 ust. 3

l)

plł 12 załącznika w

2 do SIWZ:

ponieważ zdanięm wykonawcy obowiązek zachowania poufności powinien symetryczny

równięz powinien byó nim objęty wnosimy

o

i zamawiający

wprowadzenie symetrycznęgo uprawnięnia dla

wykonawcy;

2)

wnosimy o doprecyzowanie, Że chodzi o ,,każdy stwierdzony przpadeknaruszęnia''.

oDPoWIED Ż z*lnwIAJĄCEGo

:

Zama:wiający zmięnia treść$ 17 ust. 3 pkt 12 załącznika nr 2 do SIWZ, na:

w

razię naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa

w $ 14 ust. l Umowy

lub

zobowiązania wynikającego z $ 14 ust. 4 i $ 14 ust. 8 Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną

w wysokości20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto

wskazanego

w $ 4 ust. 1 Umowy za

kaŻdy

stwierdzony przypadek naruszenia,
Zamawiający nie przewiduję okeŚlania w Umowie kar za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez
Zamautiającego.

Pytanie 84:

$

17 ust. 3 pkt 13 załącznika nr

2 do SIWZ

-

wnosimy o wprowadzenie symetrycznego uprawrrienia dla

wykonawcy, w przypadku skorzystania przezwykonawcę, z uprawnieniń wynikających z $ 16 ust. 1-2 umowy.
str.24

oDPowIED Ż z *t dvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni zapisów $ 17 ust. 3 pkt 13 załącznlkanr 2 do SIWZ.

Pytanie 85:

$ 17 ust. 4 załącznika w 2 do SIWZ - wnosimy o znaczrLę zmiarkowanie kary umownej - jest ona rażąco
zawyżona, tym bardzie| ze wykonawca, zgodnie z umową będzie zobowiązany do zwrotu całościlczęści
wynagrodzenia.

oDPoWIED Ż z lłłtlvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający dokonał zmiany w $ 17 ust. 4 załącznika nr 2 do SIWZ we wcześniej udzielonych odpowiedziach.

Pytanie 86:

$ 17 ust. 5 załącznika nr 2 do SIWZ

wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy, na zasadach

-

ogólnych, wyłącznie do rzeczywistej szkody zamawiającego.

oDPoWIED Ż z

łłławIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni zapisów $ 17 ust' 5 załącznika tr 2 do sIwZ.

Pytanie 87:
$ 2I załącznika nr 2 do SIWZ _ w tym brzmięniu postanowienie jest absolutnie nie do przyjęcia. Informacje te

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy

wykonawcy

i

w

stanowi waŻny punkt

zobowiązania oznacza

dla

i

dotyczą produktu, który jęst wdrożony u wielu klientów

ofercie produktowej wykonawcy. Przyjęcie na siębię takiego

wykonawcy niepowetowaną stratę oraz ryzyko naruszęnia tajemnicy

przedsiębiorstwa' Wykonawca nie udzieli tych informacji podmiotowi trzeciemu, bo w ten sposób osłabia swoją
pozycję na konkurencyjnym rynku IT' Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia.

oDPowIED Ż zalv nwIAJĄCEGo
Zamawiający nie zmieni zapisów $

2l

:

załącznikarv 2 do SIWZ'

Intencją Zamawiającego jest zapewnienie możliwościkontynuacji prac związanych utrzymanięm oraz rozwojem
Systemu po zakoilczenia współpracy Stron w ramach Umowy'

Na rynku są dostępne systemy klasy ERP wdrażanę przezwieIe konkurencyjnych podmiotów.

Zapisy $ 21 umożliwią konkurencyjny wybór nowego Wykonawcy' który będzie mógł przejąć utrzymanie oraz
rozwój Systemu.
Transfer wiedzy i transferu know-how dotyczy wyłącznie zakresu specyficznego dla całego przedmiotu Umowy.

Pytanie 88:
$ 24 ust' 2 załącznika w 2 do SIWZ

- pokrycie kosztów

postępowania przez wykonawcę może nastąpić dopiero

wtedy, gdy sąd potwierdzi Żądania powoda prawomocnym orzęczenięm. Wnosimy o stosowaną modyfikację
przedmiotowego postanowienia, np.

W następujący sposób: ,,W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia
str. 25

sądu, potwierdzającego

zarniy powództwa, o

któryrm mowa

w ust. 1, Wykonawca pokryje w1magrodzenie

adwokata lub radcy prawnego i koszty sądowe przedmiotowego postępowania.''.

oDPowIED Ż z*lewIAJĄCEGo

:

Zamautiający zmięni zapisy $ 24 ust' 2 załącznika nr 2 do SIWZ na:

W przypadku wloczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa opartego na twierdzeniu opisanym w $ 24 ust.
1

Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu ochronę prawną oraz ponieśćkonsekwencje

zapadłego wyroku. W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia sądu, potwierdzającego zarzuty powództwa, o

którym mowa w ust.

l,

Wykonawca pokryje wynagrodzenię adwokata lub radcy prawnego

i koszty

sądowe

przedmiotowego postępowania.

Pytanie 89:
$ 24 ust. 3 załącznika nr 2 do

sIwZ - wnosimy o określenie w umowię tęrminu minimalnego na dostarczenie

utworów wolnych od wad prawnych

oDPowIED Ż zdvl lwIAJĄCEGo

:

Zamautiający zmięni zapisy $ 24 ust. 3 załącznika nr 2 do SIWZ na:

W przypadku, w któr1łn naruszenie praw osoby trzeciej zostanię stwierdzone prawomocnym wyrokiem

sądu,

Zamavłiający vqlznaczy Wykonawcy tęrmin do dostarczenia utworów wolnych od wad prawnych, nie krótszy

niŻ 5 Dni Roboczych. W przypadku niędochowania ptzez Wykonawcę powyższego tęrminu Zamawiającemu
przysługują wszystkie nizej wymienione uprawnienia, które ma prawo zręa|izować wedfug własnego wyboru:

Pytanie 90:
$ 24 ust. 3 pkt Ż zaŁącznika nr 2 do SIWZ _ wnosimy o zmiarkowanie kary i ustalenie jej wysokoŚci na poziomie

nie wyższym niż 30Yo łącznego wynagrodzenia netto, otrzymanego przez Wykonawcę na dzień wystosowania
Żądania prawomocnego stwierdzenia naruszenia. Ponadto wnosimy

o

ograniczenie odpowiedzialności na

zasadach ogólnych do rzęczywistej szkody zamawiającego.

oDPoWIED Ż z alv xwIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze.

Pytanie 91:
pkt 5.2.

oPZ - czy niespełnienie któregokolwięk z wymagań bez:względnych jest równoznaczne z odrzuceniem

oferty?

oDPoWIED Ż z *t ewIAJĄCEGo

:

Zamawiający wymaga rea|izacji w ramach Umowy wszystkich wymagań bezwzg|ędnych określonych w pkt 5.2.

OPZ,
Pytanie92:.

pkt 5.4.-5.5' oPZ

- czy i

w jakim zakresie zamau,iający gwarantuje współpracę producentów systemów

wewnętrznych GIG przy wdraŻaniu interfejsów wymiany danych i migracji danych?
str.26

oDPoWIED Ż z *t awIAJĄCEGo

:

Zamawiający gwarantuje wsparcie przy zapewnieniu współpracy z prodllcęntami systemów wewnętrznych GIG.
Zamaułiający w miarę możliwościudostępni struktury danych, konta i hasła dostępowe oraz skonfiguruje łącza
dla komunikacji z tymi systemami.

Dla systemów wewnętrznych stworzonych w GIG, Zamawiający udostępni wszystkie wymagane informacje i
materiały.

Biorąc po uwagę powyższe zavłiadamiamy,iż Zgodnie z ArL38 ust.4 Ustawy zdnia29 stycznia
2004 t. Prawo Zamówtęń Publicznych (Dz. U. z2018 r. poz.1986), Zamawiający wprowadziŁ zmiany
w treści SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz dokonał poprawek we wzorzę umowy (wszystkie
zmiany oznaczone na czerwono).

W

związLu z wprowadzonymi zmianami w treściSIWZ oraz dalszymi pracami przy udzielaruu
odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający powofując się na art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r' Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z2018 r. poz. 1986), przedłuża termin składania
ofeń na dzień 30.09.2019r. o godz. 10:00. otwarcie ofert nastapi 30.09.2019 o eodzinie 12:00.
Z poważaniem,
Przew odnic zqcy

Kon

isj i

Przetar gowej

str.27

