t

d

BtlrłHY lfisTrruT GÓR! ltnvA

Plł( 6lv.]rkćf] l,.0 ldń Ki(ol,l(e
I; 1? Ź|_r! ]0 &,, F: "3J Ż59 35 33. E:5ipp6ixp11 ff/!1'.8il.ett
lonto: 0!. I 140 ll/B o$Btr l0l E I 100 1{01
legor'i ff}c0Ż:n61, l'łlfl 634)1 J6(l16 Kt5l0t(is)906ń0

Nr sprawy: FZ-|

I

5

cŁoWNY
ItrlstYtut

CORNICTWA

Katowice, drua 25.09.Ż019 r.
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DoĘczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego o wartościzamówienia
wyższej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawię art. 11 ust. B ustawy z dnia 29
stycznia 2004 t. - Prawo zamówien publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
InformaĘcznego klasy ERP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozrvoju.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnię z art. 38 ust. l ustawy z dnia Ż9 stycznia Ż004 r. - Prawo zamówięil
publicznych (Dz. U' z Ż0I8 r. poz. 1986), do Zamawtającego wpłynęłypytania dotyczące treści
SIWZ, na które Zamawiający udzie|a odpowiedzi poniżej:

Pytanie

1:

Działając w imieniu Wykonawcy, firmy

,.''..,

Zwracam się

z lprzejmą

prośbąo odpowiedź na

poniższe pflanie:
Zgodnie zX]N pkt.l0 oraz XVIII pkt' 2 SIWZ, dokumenty wymaganę podczas składania oferty to
- Załączniknr

:

5

-

Załącznikrlr 6

-

Załącznikrc 9

- stosowne pełnomocnictwa
- dokument

wadialny

- Załączniknr

8

- załączniknr 1'I

W związku z powyższym, Wykonawla zwraca się z prośbąo wyjaśnienie czy wraz Z ofertą naleŻy
złożyćrównież Załącznik rt 3 oraz Załącznik nr 7? oba dokumenty zawierają dopisek ,,NALEZY

ZŁ)ŻYC WRAZ Z oFERTĄ''.
Wg dokumentu SIWZ Załącznik nt 3 oraz Załącznik nr 7 powinny zoslać złoŻone dopiero po uznaniu
oferty Wykonawcy za najkorzystniej szą.

oDPowIE DŻ ZAMAWIAJĄCEGo

:

Załącznik nr 3 Wykaz osób oraz Zalącznik nr 7 Wykaz usług muszą zostać złoŻone wraz z
ofertą.
str.

I

Pytanie 2:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargl chcielibyśmy doprecyzowaó czy użytkownicy I<tórzy mają
posiadać dostęp do obszarów 1-5 to Ci sami użytkownicy l<tórzy mają posiadaó dostęp do obszaru
,,zar ządzanie proj ektami'''
Tabela 8. Liczba użytkowników nazwanych Systemu w poszczególnych obszarach Wdrożenia

Lp.

obszar

funkcjonalny

1.
Ż.
3.
4.
5.
6.

Finanse i księgowoŚc
Kadry i płace
Majątek trwaĘ

7,
8.

Zarządzanieprojektami
Portal Pracownika

Liczba

użytkowników

Liczba

użytkowników
biernych
(posiadających
jedynie dostęp do
podglądu do danych
bez możliwościich
edycji)

50

(ednoczesny dostęp dla
punktów 1-4)

SprzedaŻizakupy
Zarządzanie relacjami z klientem

Elektroniczny obieg dokumęntów i

30

fiednoczesny dostęp
dla punktów 1-4)

l0
500

zadait

oDPowIE

lŻ z xvl łWIAJĄCE Go

100

500

:

Zamavłiający szczegółowo określiłto w tabeli -,,Liczba uzytkowników nazwanych Systemu w
poszczególnych obszarach wdrozenia''. Pozostała ilośó licencji dla obszarów 5 (Zarządzanie relacjami
z klientem) i7 (Zaruądzanie projektami) określona w SIWZ to licencje dla pracowników nie ujętych
w tabeli.

Biorąc po uwagę powyŻsze zawiadamiamy, iŻ zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z2018 r. poz.1986)' Zamawiający wprowadztł zmiany
w treściS[wZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokonał poprawek we wzorzę umowy zmianom ulegĘ
równięz załączńki do SIWZ: nr 3 (Wykaz osób), Załącznik nr 6 ( Formularz cenowy), Załącznik nr 7
( Wykaz usług), ZaŁącznik nr 8 (Wymagania fuŃcjonalne i ogólne), Załączn\k nr 9 (JEDZ) oraz
Załącznik nr 11 (Minimalnę wymagania Systemu w zakresie infrastruktury sprzętowej). Wszystkie
zmiany oznaczone zostaĘ w kolorze czerwonym'

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ

Zamavtiający powofując się na art. IZa
Ż004
r.
Zamówięil
Ustawy
dnia 29 stycznia
Prawo
Publicznych (Dz. U. z 2018 t. poz' 1986)'
przedłużatermin składania ofert na dzień 30.10.2019r. o godz. 10:00. otwarcie ofert nastapi
30.10.2019 o sodzinie 12:00.
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Z poważaniem,
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