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GŁoWNY
llrłslYlU'l

CÓRNlCTWA

Katowice, dnia 25.09.2019 r.

DoĘcry:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartościzamówięnia
wyższej niż kwoty określonę w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 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,

Infonnujemy, iŻ zgodnie z att. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), do Zama:wiającego wpłynęłyplania dotyczące treści
S[WZ, na które ZamawiĄący udziela odpowiedzi ponizej:

Pytanie 1:

Dotyczy

zalacznik nr-8-wymagania-funkcjonalne-i-ogolne.xlsx,

WYMAGANIA

POZAFLINKCJONALNE
Zamawiający specyfikuje wymaganię: WPF'06 Systenl bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do
budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL.

Zamawiający formufując wymagania ogólne zawięra wymaganie' że baza danych' będąca podstawą

budowy systemu ma posiadaó narzędzia budowy hurtowni danych
mechanizmy

i

kostek OLAP oraz posiadać

ETL. Tymczasem w ramach pozostałej dokumentacji Zamavłiający nie

wskazuje

aplikacji w jakich te mechanizmy miałby by byÓ wykorzystane. Pozostałe wymagania dotyczy ściśle

ERP oraz systemu EoD. W tej perspektywie wymagana funkcjonalnośó nie zostanie
wykorzystana i tylko sztucznie podraŻa koszt dostarczanego rozwiązania - co godzi w zasadę
systemu

racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Prosimy o usunięcie wymagania wPF.06.

oDPowIED Ż z nlvlaw IAJĄCEGo
Zamautiający

w

:

wymaganiu WPF.06 zawarł wymagania dotyczące możliwościsystemu

bazodanowego. Zamawiający nie wymaga dostarczenia tych rozwiązań ani żadnych licencji do
obsfugi hurtowni danych oraz kostek OLAP. Licencje na w/w. funkcjonalności nie są przedmiotem
prowadzonego postępowania. Zamawiający rozważa wykorzystywanie tych rozutiązań w przyszłości,
stąd oferowany systenr bazodanowy powinien posiadaó takie możliwości.
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Pytanie 2:
D oty czy

zalacznik nr 1_dojroj ektu_umowy.

d

o

cx, s. 27

Zamawiający specyfikuje zapis: $ 8 Zespół Projektowy Wykonawcy t..'] B. W każdym przypadku
dokonania zmiany slcładu Zespołu Wykonawcy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członką
Zespołu Wykonawcy obciqżajq Wykonawcę, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny i z czyjej inicjaĘwy
nastqpiła zmiana,

Wykonawca zwtaca uwagę' że w aktualnym kształcie brzmienia niniejszego zapisu, który wskazuje,
że inicjatywa zmiany może zostaÓ zgJoszona zarówno po stronie Wykonawcy jak

i

Zamawiającego

-

nie ma możliwościoszacowania pracoctrłonności niezbędnej do przeszkolenia nowych pracowników.

Wskazany zapis nie jest ostry

i

naraża na poniesienie przez Wykonawcę dodatkowych kosztów.

Stwarza też przestrzeń do nadużyć. W związku
dopuści ztłianę zapisu na poniższy

8. W

z

tym prosimy o wyjaśnienie,azy Zamawiający

:

każdym przypadku dokonania zmiany sWadu Zespołu Wykonawcy, koszĘ ewentualnego

przeszkolenia nowego członka Zespołu Wykona'wcy obciqżajq Wykonawcę bqdź Zamałviajqcego, w
zależnościod zgłoszonej inicjatywy z czyjej nastqpiła zmiana.

oDPowIED Ż z*tawIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni zapisu $ 8 we wnioskowanyn zakresie.

Zmiana czŁonka Zespofu Projektowego Wykonawcy może nastąpió na uzasadnione żądarue
Zamawiającego. Żądanie przęz Zamawiającego zmiany człoltka Zespofu Projektowego Wykonawcy

jest uzasadnione w przypadku, w którym taki członęk Zespofu Projektowego Wykonawcy narusza
zobowiązania wynikające z Umowy lub nieprawidłowo realizuje Umowę.

Zamawiającv nie jest zobowiązany do ponoszelia kosztów przeszkolenia członków zespofu
Wykonawcy, w szczegó|ności w sytuacji gdy niezbędnabędzie zmiana człotka zespofu spowodowana

np. brakiem zachowania przez przedstawiciela Wykonawcy zasad bezpieczeństwa, naruszeniem
poufności przekazyw anych danych itp.

Pytanie 3:

Dotyczy

zalacznik_nr_8_wymagania_funkcjonalne

i_ogolne.xlsx, Elektronicznego

Obiegu

Dokumentów iZadań

Prosimy

o

wyjaśnienie, jak będzie maksymalna liczba użlkowników Elęktronicznego obiegu

Dokumentów iZadań'

oDPowIED Ż z *t a:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia,że Liczba użytkowników Elektronicznego obiegu dokumentów

i

zadait

maksymalnie wyniesie 500 osób.
str.2

Pytanie 4:
Dotyczy zalacznik_nr_8-wymagania_funkcjonalne

i-ogolne.xlsx' Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadań
Zamawiający specyfikuj e zapis: EoD'

1

Rejestracja koresponden'cji przychodzqcej oraz wychodzqcej.

Prosimy o wyjaśnienie, jakZamawtający wyobraża sobie rejestrację korespondencji wychodzącej, czy
chodzi tutaj o obsfugę przezkancelarię wychodzącązgodnie z Instrukcją Kancelaryjną?

oDPoWIED Ż z *t lvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający oczekuje, abY system Elektronicznego obiegu Dokumentów

i

Zadań oferował

funkcjonalnośó centralnego rejestru korespondencji (pisma, notatki, e_mail, rozmowy telefoniczne),

zarówno wychodzącej jak

i

przychodzącej. Rejestr powinien działaó

w sposób

automatyczny w

przypadku korespondencji e-mail otaz, dla pozostaĘch rodzajów korespondencji, zapewniać
rejestrację manualną korespondencji wychodzącej otaz Ęestrację manualną i dekretację
korespondencji przychodzącej. Rejestracja ta może się odbywaó zarówno na stanowisku
kancelaryjnym orazna innym stanowisku dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Pytanie 5:
DoIyczy zalacznik nr_8_wymagania_fuŃcjonalne i_ogo1ne.xlsx, Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadań
Zamawiający specyfikuje wymaganię: EoD.4 Rejestracja korespondencji w oparciu o dane adresowe
nadawcy dla korespondencji przychodzqcej i adresata dla korespondencji wychodzqcej.

Prosimy o wyjaśnienie, jak ma się odbywać rejestracja korespondencji w oparciu o adresata dla
korespondencj i wychodzącej

.

oDPowIED Ż z *t awIAJĄCEGo

:

Zamawiający wymaga, aby rejestracja korespondencji wychodzącej odbywała się

w

sposób

automatyczny dla wiadomoście_mail, na podstawie zarejestrowanych adresów e-mail kontrahentów,

natomiast

w

w

przypadku pozostĄch rodzajów korespondencji, rejestracja odbywaó się będzie

sposób manualny

i

operator będzie dokonywaó wyboru kontrahenta, którego dotyczy

korespondencja.

Pytanie 6:
Dotyczy za|acznik_nr_8_wymagania_fi'rnkcjonalnąi-ogolne.xlsx,

Elektroniczny obieg Dokumentów

i Zadatt

ZamawiĄący specyfikuje wymaganie: EoD'7 określenie sposobu obsługi korespondencji
(w yma

gaj qc e o dp ow

ie

d z i,

n i ew ymagaj

qc e

o

dp

ow

ie

dz

i, inn e).
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Prosimy o wyjaśnienie, jakie są inne oprócz dwóch wymienionych sposoby obsfugi korespondencji?

oDPowIED Ż z *t nwIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, iżwymaganie dotyczy możliwościokreśleniasposobu odbioru korespondencji
w formie wyboru pozycji ze słownika: wymagające odpowiedzi, niewymagające odpowiedzi, irure'

Pytanie 7:
Dotyczy zalacznik_nr_8_wymagania-funkcjona1ne

i-ogolne.xlsx, Elektroniczny obieg Dokumęntów

iZadań
Zarnawiający specyfikuje w}łrnaganię: EoD.20 MożliwośćautomaĘcznego odczyĘwania danych
tekstowych (tekst, liczba, data) z obrazu dokumentu oraz kodów lveskowych naklejonych na wersji
papierowej dokumentu.

Prosimy o wyjaśnienie, jaka będzie szacunkowa |iczba stron dokumentów podlegających
ciągu roku? Liczba ta jest niezbędna celem wyceny zakupu licencji modułu

oDPowIED Ż z *t dwIAJĄCEGo

oCR

w

oCR.

:

Szacunkowa liczba stron dokumentów podlegających oCR w ciągu roku wynosi około 21.0O0 stron.

Pytanie 8:
Dotyczy zalacznik_nr_B_wymagania_funkcjonalne

i-ogolne.x1sx, Elektroniczny obieg Dokumentów

i Zadan

Zamavtiający specyfikuje wymaganie: EoD.20 MożIiwośćautomatycznego odczyĘlwania danych
tekstowych (tekst, liczba, data) z obrązu dokumentu oraz kodów lrreskowych naklejonych na wersji
papierowej dokumentu.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga' aby rozpoznawaniu podlegĄ równiez faktury i

aby w trakcie tozpoznawania dane faktury np. o kontrahencie, kwotach itp'

trafiĘ w

sposób

automatyczny do specjalnie przygotowanego formularza w systemie EOD.

oDPoWIED Ż z łł:łlxwIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia' że wymaga aby rozpoznawaniu podlegały również faktury

rozpoznawania dane faktury

trafiĄ w

i

aby w trakcie

sposób automatyczny do specjalnie przygotowanego

formularza w systemie EOD.

Pytanie 9:

Dotyczy zalaczn|k-w_8_wymagania-funkcjonalne i-ogolne.xlsx, Elektroniczny obieg Dokumentów
iZadan
str. 4

Zamawiający specyfikuje wymaganie: EoD'20 MożliwośćautomaĘcznego odczyĘwania danych
telcstowych (tekst, liczba, data)

z obrazu dokumentu oraz kodów kreskowych naklejonych na wersji

papierowej dokumentu.

Prosimy

o

wyjaśnienie, jaka będzie szacowana |iczba faktur rocznie, które będą podlegać

automatycznemtrozpoznawaniudanychtekstowych?

oDPowIED Ż z *r xwIAJĄCEGo

:

Szacowana |iczba faktur, które będą podlegaó automatycznemlJ rozpoznawaniu danych tekstowych
rocznie wynosió moze około 400 sń'

Pytanie 10:

DoĘczy za|acztik nr_8-wymagania-fimkcjonalne i-ogolne.x1sx, Elektroniczny obieg Dokumęntów
iZadań
Zamawiający specyfikuje wymaganie: EoD.23 Rejestracja odpowiedzi na pismo wychodzqce
znajdujqce się w Systemie. System automaĘcznie uzupełni dane nłiqzane ze Sprrwq w formularzu
rejestracyjnym.

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie chodzi iltaj raczej o pismo przychodzące?

oDPowIED Ż zalvl ewIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o powiązanię dokumęntów przychodzących

z

wychodzącymi.

Rejestrację pisma przychodzącego, jako odpowiedź na zarejestrowane wcześniejpismo wychodzące i
podłączenie do danej sprawy w formularzu rejestracyjnym i vice versa.

Pytanie

11:

Dotyczy zalacznik_nr_8-wymagania_funkcjonalne_i-ogolne.x1sx,

Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadań

Zamawiający specyfikuje wymaganie:
p is

mo/kor

e

s ponde

EoD.41 określenieterminu odpowiedzi

na

ncj ę.

Prosimy o wyjaśnienie, czym się różni odpowiedź na pismo od odpowiedzinakorespondencję?

oDPowIED Ż z *t lvłIAJĄCEGo

:

Korespondencja = zbiór pism. odpowiedŹ na pismo różni się od odpowiedzi na korespondencję
zakresem.

str.5

Pytanie 12:
Dotyczy zalacznik-nr-8_wymagania_fuŃcjonalne-i_ogolne.x1sx, Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadań

EoD.44 obsługa bazy danych

Zamawiający specyfikuje wymaganie:

adresowych

nadawców/adresatów.

Prosimy o potwierdzenie, iŻ rejestr adresatów/nadawców będzie

oDPowIED Ż z nlvre:wIAJĄCEGo
Zamauliający oczekuje, aby

w

to

jeden wspólny rejestr.

:

ramach całego systemu ERP obsługiwany był centralny rejestr

kontrahęntów, moduł Elektronicznego obiegu Dokumentów

i

Zadań powinien korzystaó

z

tego

rejestru kontrahentów'

Pytanie 13:

Dotyczy zalacznik_w-8-wymagania-funkcjonalne-i_ogolne.x1sx,

Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadan
Zamawiający specyfikuje wymaganie: EoD.63 Definiowanie szablonów korespondencji wychodzqcej
zewnętrznej i

Prosimy

o

w

ewnętrznej, zdefiniow anie s zab lonów domyślnych.

wyjaśnienie, jaka będzie liczba szablonów korespondencji do przygotowania przez

wykonawcę?

oDPowIED Ż zatla:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane są co najmniej dwa szablony korespondencji' jeden dla

korespondencji zewnętrznej, drugi

dla

korespondencji wewnętrznej,

z

możliwościąich

modyfi kacj i/rozbudowy przez użytkownika.

Pytanie 14:
Dotyczy zalacznik_nr_8-wymagania_fuŃcjonalne i_ogolne.xlsx, Elektroniczny obieg Dokumentów
i Zadan

Zamawiający specyfikuje wymaganie: EoD.66 System musi posiadać mechanizm ostrzegania
zapobiegajqcy dublowaniu rejestracji w bazie korespondencji, dokumentów l<sięgowych itp.

Prosimy o wyjaśnienie,jakie jeszcze inne typy dokumentów mają byó chronione przed dublowaniem,
prosimy o wymienienie wszystkich typów.
oDP owIED Ż z

1^lvl

łułIAJĄCEG o

:

Zamawiający wyjaśnia' ze system powinien chronić przed dublowaniem w bazie korespondencji,
dokumentów księgowych, danych adresowych adresata/nadawcy, teczek
umowy' projektów umów

i

aneksów, umów

i

i

spraw, wniosków do

aneksów, kontraktów zagraticznych, kontrahentów,
str. 6

projektów, przetargów, pełnomocnictw, dokumentów przel<Ładanych do Rady Naukowej, zamówięil
dla materiałów i usfug, publikacji.

Pytanie 15:
Dotyczy zalacznik_l'tr-8-wymagania-funkcjonalne

i-ogolne.xlsx' Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadań
Zamawiający specyfikuje wymaganie: EoD.7

j

Definiowanie zakresu uprawnień podczas zastępstwa.

Prosimy o wyjaśnienie do jakiego poziomu ma byó możliwośódefiniowania zakresu uprawnień?

oDPowIED Ż z a:v d:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, że definiowanie zakresu uprawnień ma byó analogiczne

z

możliwością

nadawania uprawnień do Systemu.

Pytanie 16:

Dotyczy zalacznik_nr_8-wymagania_funkcjonalne

i-ogo1ne.xlsx, Elektroniczny obieg Dokumentów

iZadań
Zamavtiający specyfikuje wymaganię:
opiniuj qcy, akceptuj qcy,

itp.

EoD.]25 określenie roli odbiorcy delcretacji (np.

wiodqcy,

).

Prosimy o określeniezamkniętego zbioru ról odbiorcy dekretacji.

oDPoWIED Ż zell evłIAJĄCEGo

:

Zamawiający określa role odbiorcy dekretacji jako: wiodący, opiniujący, akceptujący, do wiadomości.

Uściślęnię
w tym zakresie zakładane jest na etapie Ana|izy PrzedwdroŻeniowej.

Pytanie 17:
Dotyczy zalacznik rtr 7_dojrojektu_umowy.docx, s. 34
Zamawiający specyfikuje zapis: 3. Parametry SLA przedstawiono

Reakcji

Lp

Rodzaj

J

Awaria Krytyczna Do 1 Godziny
Roboczei
Błąd
Do 8 Godzin

4

Usterka

Czas

Do 1ó Godzin
Roboczych

Przedstawione przęZ Zamawiającego czasy

w

w

poniższej tabeli.

Czas Naprawy

Do 4 Godzin

Roboczych
Do 16 Godzin
Do 8 Dni
Roboczych

perspektywie prowadzonej działalnościpIZęz

Zamawiającego wymagajązapewnieriaZnaczących środków osobowo-technicznych, co znacząco

i
str. 7

niepotrzebnie podraŻa ofertę.

W związku z tym, prosimy o wyjaśnienieczy Zamaułiający dopuści

zmianę zapisu, zwiększające na następujący:
3. Parametry

SLA przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Reakcji

Rodzaj
nieprawidłowości

Czas

Awaria Krytyczna

Do 2 Godziny
Roboczej

Błąd

oDPowIED Z ZAM AWIAJĄCEGo

Do 16 Godzin
Ro_boczych

Do 8 Godzin
Roboczych
Do 16 Godzin
Roboczych

Ustęrka

Czas Naprawy

Do 7 dni
Roboczych
Do 21 Dni

:

Zamavtiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów SLA.

Czas naprawy Awarii Krytycznej w terminie do 16 godzin roboczych w praktyce może oznaczaÓ iż

przez

Ż dni

użytkownicy będą pozbawięni możliwościkorzystania

z

Systemu beŻ Żadnych

konsekwencj i dla Wykonawcy.

Podobnie bardzo odległe czasy napraw dla błędu oraz usterki są nieuzasadnianię.

Pytanie 18:
D oty czy zalacznik_t'r _I _opz. docx, s. 24

Zamawiający specyfikuje wymaganie: 5.7' lłymagania w zalcresie Szkoleń nłiqzanych z obsługq
Systemu [...J

20' Jeżeli Zamawiajqcy uzna, że Szkolenie przebiegło niezgodnie z ustal.onym zalcresem tematycznym
lub uczestnicy Szkolenia uzyskajq niskie wyniki z testów Wykonawca zobowiqzany jest do powtórnego
przeprowadzenia Szkolenia, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Za niskie

wyniki z testów Zamawiajqcy uzna średn.iqz wyników testów dla każdej grupy na poziomie poniżej
60%.

Wyniki uzyskane przez uczestników szkolenia

w

głównej mierze zależą od motywacji i

zaangażowania osób biorących udział w danym szkoleniu. Prosimy o potwierdzenie, Że Zamau,iający

deleguje na szkolęnia osoby zmotywowane

i

chętrre

do zdobycia nowej wiedzy. Natomiast w

przypadku, gdy Wymagane będzie powtórzenie szkolenia, koszt szkolenia poniesie Zamawiający.

oDPowIED Ż z *l dulIAJĄCEGo

:

Zamawiający deklaruje iż na szkoleniach będą uczestniczyó osoby Zmotywowane i chętne do zdobycia
nowej wiedzy.

Powtórzenie szkolenia będzie następowało wyłącznie w przypadku określonym w OPZ, rozdział 5.7.
Wymagania w zakresie Szkoleń związanych z obsfugą Systemu.
str. 8

Zapis zabezpieczaZamawiającego przed szkoleniami zrea|izowanymibardzo ogólnie, słabej jakości.

Pytanie 19:
Prosimy o informacj9, czY system ERP będzie wdrażany w kilku loka|izacjach (np. filiach)? - a jeśli
tak, prosimy o podanie:
a) Iiczby lokalizacji objętych wdrozeniem,

b) liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach,

c) średniegoopóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a

przedmiotowymi

lokalizacjami.

oDPowIED Ż zalv dwIAJĄCEGo

:

System obsfugiwany będzie w dwóch lokalizacjach główna siedziba GIG Katowice Plac Gwarków

l

oraz Kopalnia Doświadcza|na,,Barbara'', Mikołów ul. Podleska 72. Pomiędzy tymi lokalizacjami
Zamawiający zapewnia łącze dedykowane o przepustowości gwarantowanej na poziomie

l

Gb/s.

Użytkownicy w tych dwóch lokalizacjach korzystają z zasobów sieci LAN bez widocznych opóźnień'

Pytanie 20:
Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych
podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.)

- a jeślitak, prosimy o

wyspecyfikowanie

wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrozeniem wraz zę wskazaniem |iczby Użlkowników w
po

szczegóInych podmi otach prawnych.

oDPowIED Ż z*rn'wIAJĄCEGo

:

System będzie wykorzystywany w jednym podmiocie prawnym Głównym lnstytucie Gómictwa.

Pytanie 21:
Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie pracował wyłącznie w sieci

oDPowIEDŻ z*ldvłIAJĄcEGo: Nie.

LAN?

Zakładane jest iż System może pracowaó poza siecią

LAN

w dowolnej lokalizacji z wykorzystaniem VPN.

PytanieŻŻz
Dotyczy: Załącznik nr 1 (oPZ) 5.5. Wymagania w zalcresie Migracji Danych
Prosimy o:

str. 9

a) potwierdzetie, Że w świętlezapisu ,,9. Wykonawca jest zobowiązany poprawió wszystkie błędy

wynikające ze źLę przeprowadzonej migracji'' Wykonawca odpowiada wyŁącznię za jakośó procesu
migracji, aza jakośćdanych podlegających migracji odpowiada Zamawiający,
b) przedstawienie zakresu migracji na etapie ofertowania, ponieważ zapisy ,'5. Wykonawca dokona

migracji danych po uzgodnieniu

z

Zamawiając\rm zakresu, struktury oraz standardu jakościowego

plików do przeniesienia'' oraz ,,l0. Zamawiający nie definiuje szczegółowego zakresu migrowanych
danych. Zostanie on określony na etapie Analizy Przędvtdtożeniowej'' uniemożliwiają racjonalne
oszacowanie kosztów wdrożenia,

c) szczegołowe (enumeratywne) wyspecyfikowanie jaki będzie zakres migracji? [np. Kontrahenci i
adresy, Nierozliczone płatności- Bilans otwarcia, Plan Kont, Środki Trwałe - Bilans otwarcia' Dane
kadrowe pracowników, Dane płacowe pracowników]
otwartego:

1

1. Wymagane jest

-

poniewaŻ Zamawiający

lŻył zwroil

zmigrowanie, co najmniej następujących grup danych: ('..).

d) wyraźne wskazanie dla jakich obszarów funkcjonalnych migracj a będzie obejmowaó wyłącznie
dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym systemie fbilanse otwarcia]' a dla jakich równiez dane

historyczne,
e) potwierdzenie, że Zamavłiający dostarczy dane do migracji

z aktualnie używanych systemów w

uzgodnionym formacie (C SV),

f) wyjaśnienie czy dokumentacja tęchniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych
systemach jest dostępna?

g) wyjaśnienie czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu
przygotowania danych do migracji?

oDPowIED Ż z *t ewIAJĄCEGo

:

a) Za jakośćdostarczonych danych

do migracji odpowiada Zamavłiający.
Wykonawca odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie migracji. Jeżeli zostaną ptzez
przeznaczonych

Zamawiającego ptzekazane prawidłowe dane, natomiast Wykonawca popełni błąd przy migracji o
dane zostaną nieprawidłowo zaimpońowane.

W takim przypadku Wykonawca jest

zobowiązany

poprawić wszystkie błędy wynikające ze ź|e przeprowadzonej migracji'

Bez znajomościstruktur danych systemu docelowego nie jest mozliwe określenieszczegółowego
zakresu migrowanych danych. Podtrzymujemy zapis
Analizy

P r

zedw dr o żeniow ej

o

doprecyzowaniu tych punktów na etapie

.

b) Bez znajomości struktur danych systemu docelowego nie jest możliwe określenie szczegółowego
zakresu migrowanych danych. Podtrzymujemy zapis

o

doprecyzowaniu tych punktów na etapie

Analizy Przedwdrozeniowej.

c) Wymagane jest zmigrowane zakresów danych wskazanych w Załączniku nr

l (oPZ)

5.5.

Wymagania w zakresie Migracji Danych.

str. 10

d) Pełne dane historyczne na|eży migrowaó dla danych kadrowych. Dla pozostałych danych należy
migrowaó aktualne dane.
Zamawiającv oczekuje iż Wykonawca będzie posiadał doświadczenie i szczegółowo określi zakres
danych który należy migrować aby zapewnió prawidłowąpracę Systemu.

e) Zamawiający potwierdza iŻ dostarczy dane do migracji z aktualnie używanych systemów w
uzgodnionym formacie (C SV).

f) Zamavliający

potwierdza

iż

dokumentacja techniczna opisująca struktury danych

w

aktualnie

użytkowanych systemach jest dostępna

g) Zamau,iający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania
danych do migracji.

Pytanie 23:

Dotyczy: Załącznik w

l (oPZ) 5.4'

Wymagania doĘczqce integracji

z

innymi systemami

wykor zys Ęw anym i pr ze z Zamaw iaj qc e go

Prosimy o:
a) przedstawięnie zakresu integracji

ERP z systemami eksploatowanymi przezKlienta,

b) przedstawienie technologii integracji

o

udostępnianej przez integrowane systemy, ewentualnię

Pliki

płaskie,

c) przedstawienie sposobu komunikacji integrowanych systemów: zdolnośćkomunikacji,

sposób

prosimy

wymienienie preferowanych technologii integracji (np' WebService,

Procedury składowane w bazię danych),

komunikacji, opis transakcji, konstrukcja pliku komunikatu transakcji, opisane widoki baz danych,
procedury składowe i inne informacje, które są konieczne do przeprowadzenia integracji,
d) określenie kięruŃów przepływu/wymiany danych [np. dwukierunkowa integracja],

e) wprowadzęnie do

SrwZ otaz wzoru Umowy zapewnienia, że Zamawiający pozyska we własnym

zakresie i na własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje
producentów lub autorów eksploatowanych systemów,

z którymi ma

i

nastąpió integracja,

dane od

a

takżę

zapewni na własny koszt wsparcie tych producentów w przypadku problemów Z ptzeprowadzeniem
integracji, jak również wsparcie przy procesie testowania integracji,

f) przedstawienie zakresu czynności jakie ma zręalizowaó Wykonawca' aby moŻna było uznać, że
spełnił on wymagania przedmiotu zamówienia w zakresie integracji.

oDPowIED Ż z *t lvlIAJĄCEGo

:

Szczegółowy zakres integracji, kierunki wymiany danych, sposób komunikacji Systemu ERP z
systemami eksploatowanymi przez Klienta zostanie określonyw ramach realizacji Etapu I.

Częśćsystemów posiada gotowe interĘsy umożliwiające integrację, dla których dokumentacja jest
dostępna w sieci lnternet. Nalezy zastosowaó technologie zgodne z udostępnioną specyfikacją.
str. I I

Dla systemów dla których nie ma zdefiniowanych interfejsów Zamawiający nie narzuca preferowanej
technologii integracj i.

za zrealizowaną w przypadku realizacji wymiany danych zgodnie

Integracja zostanie |lznalua

założeniamiokreślonymi w ramach Etapu

I

potwierdzoną odpowiednimi testami i odbiorami.

Zamavłiający gwarantuje wsparcie przy zapewnieniu wspóĘracy
wewnętrznych GIG. Zamavłiający

z

z

producentami systemów

w miarę możliwościudostępni struktury danych' konta i

hasła

dostępowe oraz skonfigurujełącza dla komunikacji ztymi systemami.

Dla systemów wewnętrznych stworzonych w GIG, Zamawiający udostępni wszystkie

wymagane

informacje i materiĄ.

Pytanie24:
Dotyczy: Załączniknr

1

(oPZ)

5,7. Wymagania w zakresie Szkoleń zwiqzanych z obsługq Systemu

9, Szkolenia Użytkowników Kluczowych odbyuać się będzie przy stanowisknch komputerowych, na
do kument ac h Z amaw i aj qc

e go

15. Wykonawca zobowiqzany

w

formi e pr akty c zny c h

w ar s zt at

ów'

jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiajqcego o konieczności

przygotowania niezbędnego oprzyrzqdowania do przeprowadzenia Szkolenia w tym w szczególności
specjalisĘcznego Sprzętu komputerowego odpowiedniego do rodzaju zajęć (m.in. indywidualne

stanowisko komputerowe

dla

każdego uczestnika, infrastrukturę sieciowq) oraz ilościsal

i skonfigurowania odpowiedniego
oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, na sprzęcie udostępnionym przez

szkoleniowych. Wykonawca zobowiqzany jest do zainstalowania

Zamawiajqcego.
Prosimy o potwierdzęnię że Zamawiający zapewni:
a) sale szkoleniowe,

b) stacje robocze dla uczestników szkoleń,
c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieó, itp.].

oDPoWIED Ż z*t dwIAJĄCEGo

:

Zamaw iaj ący p otwi erdz a iż zap ew ni:
a) sale szkoleniowe,

b) stacje robocze dla uczęstników szkoleń,
c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.].

Pytanie 25:
Dotyczy: Załącznikrlr I (oPZ) 6, Liczba użytkowników
str. 12

Prosimy

o

wskazanie liczby użytkowników nazwanych systemu ERP

w podziale na

obszary

merytoryczne:
a) Finanse i księgowośó - .....
b) Kadry - .....

c)Płace- ''...
d) Majątek

Trwab - ''..'

e) Sprzedaż - '.'..

t) ZaklpylZamówienia Publiczne - .....
g) Zarządzanie projektami - . '...
h) Zarządzanie relacjami z klientem - .....

oDPoWIED Ż z*ldwIAJĄCEGo:
Zama'wiający szczegółowo określiłto w tabeli -,Liczba użytkowników nazwanych Systemu w
poszczegóInych obszarach wdrożenia''. Pozostała ilośćlicencji dla obszarów 5 (Zarządzanie relacjami
z klientem) i7 (Zarządzanie projektami) określona w SIWZ to licencje dla pracowników nie ujętych
w tabeli.

Pytanie 26:
Dotyczy: Załącznlknr

1

(oPZ) 5.7. Wymaganiaw zalcresie Szkoleń zwiqzanych z obsługq Systemu

1. Wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi odrębne Szkolenia dotyczqce obsługi Systemu

dta

|Jżytkowników Kluczowych

z

każdego obszaru biznesowego objętego wdrożeniem oraz

Administratorów Systemu. Planowane jest przeszkolenie
Użytkow ników

Kuc z owyc

3

Administratorów Systemu

i

60

h.

Prosimy o wskazanie liczby użytkowników systemu ERP do przeszkolenia w podziale na obszary
merytoryczne:
a) Finanse i księgowośó - .....

b) Kadry - .....

c) Płace - .....
d) Majątek Trwały - .....
e) Sprzedaż - .....

f) Zalł,lpylZamówienia Publiczne - .....
g) Zarządzanie projektami - '. '.'
h) Zarządzanie relacjami z klientem -

oDPowIED Ż z nl lvłIAJĄCEGo

..

'..

:

str. 13

Zamawiający szczegółowo olreśliłużlkowników poszczególnych modułów w tabeli -,, Liczba
użytkowników nazwanych Systemu w poszczególnych obszarach wdrozenia''.

oDPOWIED Ż z*t dwIAJĄCEGo

:

Zamawiający szczegółowo określiłto w tabeli -,,Liczba użytkowników nazwanych Systemu w
poszczególnych obszarach wdrozenia''. Pozostała ilośćlicencji dla obszarów 5 (Zarządzanie relacjami
z klientem) i7 (Zarządzanie projełlami) okeślona w SIWZ to licencje dla pracowników nie ujętych
w tabeli.

Pytanie2T:
DoIyczy: Załącztikrrr 1 (oPZ) 5'2' Wymagania bezwzględne na System
10. System będzie posiadać jednolity interfejs graficzny użytkownika rozumiany jako podobny wyglqd

ekranów w poszczególnych modułach. Wyjqtek stanowi obszar Elektroniczny obieg dokumentów oraz
zadań który może posiadać odmienny interfejs graficzny.

Prosimy o wyrazenie zgody na to, aby wymóg jednolitego interfejsu graficznego nie dotyczył równiez
narzędzi rapońujących i kokpitów menadżęrskich.

oDPoWIED Ż z*tdwIAJĄCEGo:
Zamawiający dopuszcza aby wymóg jednolitego interfejsu graftcznego nie dotyczył narzędzi
raportujących i kokpitów menadżerskich.

Pytanie 28:
Dotyczy: Załączniknr

1

(oPZ) 5.7. l|/ymaganiaw zalcresie Szkoleń nłiqzanych z obsługq Systemu

5. Wykonawca zaplanuje i zorganizuje niezbędne Szkolenia techniczne dla Administratorów Systemu w

zalrresie dostarczanych ronłiqzań, co

zostanie

udokumentowane stosownymi

potwierdzeniami/certyfikatami producenta poświadczajqcymi zdobytq wiedzę na poziomie koniecznym
do obsługi Systemu'

Prosimy o wyjaśnienie, czy przywołane wymaganie dotyczy szkoleń zbazy danych czy tylko odnosi

się do Systemu (ERP

i EoD)?

Jeślidotyczy bazy danych, to czy Zamawiający dopuszcza

uczestnictwo administratorów Zamawiającego w szkoleniach na zasadach udziału w autoryzowanych

szkoleniach ,,otwartych" |czyli

z innymi

uczestnikami w/w szkoleń rekrutowanymi z

innych/zewnętrznych podmiotów] , czy teŻ Zamawiający wymaga organizacji szkoleń ,,zamkniętych'',

w

których grupa szkoleniowa będzie ograniczona wyłącznie do administratorów/pracowników

Zamawiającego?

oDPowIED Ż z *t dulIAJĄCEGo

:

Zamawiający wyraŻa zgodę na częśó szkoleń otwartych.

str. 14

Pytanie 29:
Dotyczy: Załączniknr I (oPZ) 5.7. Wymagania w zalcresie Szkoleń zwiqzanych z obsługq Systemu
8. Każdego dnia szkolenia będq trwały od 6 do maksymalnie B godzin oraz mogq zostać podzielone na

obszary. Szkolenia będq rozpoczynały się nie wcześniej niż o godzinie 7:00

i kończyĘ po

upł1łuie

przeznaczonych na dane szkolenie liczby godzin.
Prosimy o wyjaśnienie czy

I

godzina szkolenia oznacza godzinę Zęgarową [60 min.] czy dydal<tyczną

[45 min.]?

oDPoWIED Ż z *t nwIAJĄCEGo

W

:

wymaganiu 1 godzina oznacza godzinę dydaktyczną [45 min]. Wymagana jest organizacja

niezbędnych przerw.

Pytanie 30:
Dotyczy: Załącznikrrr 1 (oPZ) 5.13. Wymagania w zalcresie struktury środowisk

4.

Iłymagane jest, aby Wykoncwca

w ramach realizacji

Przedmiotu Zamówienia dostarczył,

skonfigurował i utrzym1uał co najmniej następujqce rozłqczn'e i niezależne środowiska: (...)

b. środowisko deweloperskie, na którym będq prowadzone prace w zalcresie Wdrożenia Systemu
(iczba środowisk deweloperskich zależna jest od decyzji Wykonawcy, jednak n'ie może być mniejsza

niż 1). Środowisko deweloperskie zostanie utrzymane i przekazane Zamałiajqcem.u po odbiorze
Etapu II, w celu umożliwienia dalszego ronłoju Systemu,
Prosimy o wyjaśnienie:

a) czy Zamavłiający zamierza samodzielnie rozwijaólmodyfikowaó

System?

-

a jeślitak, to czy

utraty gwarancji na system? _ ponieważ Wykonawca nie może ldzielać
Zamawiający ma świadomość

gwarancji na system (lub częśó systemu), który nie jest modyfikowany wyłącznie przez Wykonawcę,

b) czy Zamawiający oczekuje dostawy licencji na narzędzia developerskię? _ a jeślitak, to dla ilu
użytkowników?

oDPowIED Ż z*l dwIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zamierza wprowadzaó własnych modyfikacji systemu, których skutkiem byłaby
utrata gwarancji. Wyjątek stanowią możliwościprzewidziane

w oPZ 5.2 punkty 5,6,7

i

11, które

powinny byó realizowane w Systemie w ten sposób by nie naruszaó waruŃów gwarancji. Jęślido ich
rea|izacji wymagane są dodatkowe narzędzia developerskie, to Wykonawca powinien dostarczyó takie

licencje developerskię dla co najmniej 3 użytkowników.

Pytanie 31:
Dotyczy: Załączniknr

l (oPZ)
str. 15

Prosimy o wyjaśnienie niespójności między wymaganiem zZałącznika nr

1 (str. 12):

4.

dla

System będzie posiadać jednolite środowisko bazodanowe

wszystkich modułów

(oprogramowanie korzystajqce z tej samej bazy danych, pracujqce na tej samej platformie). Wyjqtek

stanowi obszar Eleknoniczny obieg dokum'entów oraz zadań który może posiadać oddzielne
środowisko bazodanowe
a

wymaganiemzZałącznika nr

B:

WPF.07 Cały Systemie musi działać w oparciu o jednolite ronłiqzanie bazodanowe i jeden silnik
bazodanowy.

oDPoWIED Ż z nlv dwIAJĄC EGo

:

odpowiedŹ na powyższe pytanie ukaŻe się w przyszĘm tygodniu.

Pytanie 32:
Dotyczy: Załączniknr

l (oPZ)

5.10, Wymaganiaw zakresie Asysty Powdrożeniowej

5. Ponadto w olcresie stabilizacji Wykonawca zobowiqzany jest do udzielania nieograniczonych
czas ow o kon sultacj i telefonic znych w Godzinac h Roboczych.

Prosimy o potwierdzerie, Że konsultacje telęfoniczne będą dotyczyó wyłącznie zagadnień, które nie
będą przedstawione

w

przekazanych Zamawiającemu materiałach

i

dokumentacjach dotyczących

Systemu.

oDPowIED Ż z dlv evłIAJĄCEGo

:

Konsultacje tęlefoniczne mogą dotyczyó dowolnych zagadnie n związanych z obsługą Systemu'

Pytanie 33:
Dotyczy: Załączniknr 1 (oPZ)

4. Wymagania funkcjonalne,' W przypadku gdy Wykonawca umieścił,w którymś z wierszy kolumny
,,MDF" zapis 1, proszony jest o wypełnienie kolumny Uwagi, informacjami dotyczqcymi krótkiego

opisu zmian dostosowujqcych lub modyfikacji Systemu oraz szacunkowej
pr ac

o c

hł onno

śc

i

(r o

b o c

zo go

przewidywanei

dzin).

Prosimy o wyłreśleniepowyższego zapisu. W naszej ocenie, przedstawienie na etapie składania ofert

opisu (nawet krótkiego) zmian dostosowujących lub modyfikacji systemu do wymagań' które
Wykonawca zamierza zrea|izowaó w toku prac wdrozeniowych - jest nieuzasadnione. Decyzja o
sposobie dostosowania/modyfikacji systemu będzie podejmowana i weryfikowana na etapie Analizy

Przedwdrożeniowej. Równiez przedstawienie

w ofercie

pracochłonności modyfikacji w

roboczogodzinach jest niezasadne. Danę tę nie przedstawiają d|a Zamawiającego Żadnej wartości,
ponieważ Wykonawca jest zobowiązany do real.izacji przedmiotu zamówienia w zakreślonym umową

str. 16

terminie

i

budzecie, bez względu na to jakie nakłady wewnętrznie będzie ponosił na reallzaĄę

projektu.

oDPoWIED Ż z nł ewIAJĄCEGo

:

Zamawiający wykreśla powyŻszy zapis zZałącznika nr

1

(oPZ).

Pytanie 34:
Dotyczy: ZaŁączniknr

8

WPF'02: System powinien być zbudowany co najmniej w architekturze trójwarstwowej (warstwa
prezentacji obsługiwana przez stację użytkownika, warstwa logiki biznesowej obsługiwana przez
serwer aplikacji, warstwa danych obsługiwana przez bazę danych).

Istnieje możliwośówykorzystania architektury dwuwarstwowej (dla wybranych modułów) przy
zastosowaniu jednocześnie narzędzi zapewniających obsługę Za pomocą Serwera terminali dla
warstwy logiki biznesowej.
Prosimy o wyjaśnienie dla jakich modułów Zamau,iający dopuszcza architekturę dwuwarstwową?

oDPowIED Ż z*t awIAJĄCEGo

:

Zamawiający dokonał zmian w WPF.02 udzielając wcześniejszych odpowiedzi.

Architektura trójwarstwowa jest wymagana dla Portal pracownika
dokumentów

i

Elektronicznego obiegu

i zadań.

W architekturze dwuwarstwowej lub architekturze trojwarstwowej powinny byó

dostępne pozostałe

elementy Sytemu.

Pytanie 35:
Dotyczy: Załączniknr

W związlrll z

8

tym, że w wymaganiach funkcjonalnych systemu

ERP np' w obszarze Zarządzania

Projektami występują odniesienia do mechanizmów obiegu dokumentów |ZP.Żs Możliwośó
definiowanie ścieżekzatwierdzetia Wniosku (workflow)] - prosimy o wyjaśnienie czy jeślite
wymagania będą obsługiwane przęz oprogramowanie Elek1ronicznego obiegu Dokumentów
(zintegrowanego dla tych celów z systemem ERP), Zamawiający |lznane wymagania za spełnione?

oDPowIED Ż z *t ewIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie narzuca sposobu realizacji wymagań.

Możliwa jest obsługa częściwymagań przy wykorzystaniu Elektronicznego obiegu Dokumentów.

Pytanie 36:
Dotyczy: ZaŁączniknr

8

str. 17

ZP.110 System powinien umożliwiać wyświetlenie harmonogramu w formie wykresu Gantta oraz w
.formie

t ab e I

aryc zne.j,

ZP.11l Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego

na jednym diagramie

Gantt'a w

celu kontroli przesunięć czasowych.

Prosimy o zmianę dla w/w wymagań Poziomu (spełnienia tych fuŃcjonalności) na wartośó 1.

oDPoWIED Ż z dlvt xwIAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia poziom Wymagania ZP'I|O na wańośó 1.
Poziom wymagania

ZP.1ll

na wańośó l został zmieniony udzielając wcześniejszych odpowiedzi.

Pytanie 37:
Dotyczy: Załącznik nr

4.

1

(oPZ)

Iilymagania funkcjonalne; Tabela

1.

objaśnienie wartościprzypisanych poszczególnym

wymaganiom

5.

Wymagania pozafunkcjon.alne; Tabela

3'

objasnienie wartości przypisanych poszczególnym

wymaganiom

Funkcjonalności, którym w kolumnie "Zamawiajqcy" przypisano wartość 2 (...)
Funkcjonalności, którym w kolum'nie "Zamawiajqcy" przypisano wartość1 (...)
Zwracamy uwagę' Żew Załączniku nr

ODPoWIED Ż z*t nwIAJĄCEGo
Zamawiający zmieniaTabelę

l

8 nie występuje

kolumna ,,Zamawiający".

:

w Załączniku nr 1 (oPZ) na:

Tabela 1. objaśnieniewartości prrypisanych poszczególnym wymaganiom
Zamawiający zmienia Tabe1ę 2w ZaŁączniku nr

l (oPZ)

na:

Wartość opis
Ż
1

Funkcjonalności' którym w kolumnie ''Poziom'' przypisano
wartośó 2, są wymaganiami kluczowymi dla Zamavł iaj ącego, ich
spełnienie stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny

prop onow an e go r oz:w

iązania

Funkcjonalności, którym w kolumnie ''Poziom'' przypisano
wartośó 1, zostaĘ określonejako wazne lub mogące okazaó się
przydatne w przyszłości.Poziom spełnienia tych funkcjonalności
będzie stanowił dodatkowe kryterium oceny rozwiązunia

Tabela 2. objaśnieniewartości przypisanych poszczególnym wymaganiom

Zamawiający zmienia Tabelę 3 w Załączniku nr
Wartość

1

(oPZ) na:

Opis
Funkcjonal ności, którym w kol umni e,.Pozi otl-t'' "załna.+iajce# przypi sano
wańość 2, są wymaganiami kluczowymi dla Zarnawiającego, ich spełnienie
stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny proponowanego tozwiązania
Funkcj on alności,którym w kol urnni e,. P ozi om"''Załnałł.ia.ią€# przypi sano
'l
wartość , zostały określone jako ważne lub mogące okazać się przydatne w
przyszłości. Poziom spełnienia tych funkcjonalności będzie stanowił dodatkowe

kryterium oceny rozwiązanla
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Pytanie 38:
Dotyczy: Załączniknr I (oPZ)
6.

Liczba użytkowników

Dodatkowo wymagane jest, aby Zamawiajqcy miał prawo do przeniesienia lub odstqpienia licencji

oraz obowiqzków wynikajqcych z niniejszej Umowy na następców prawnych lub inne podmioty
powstałe w skutek przekształceń Głównego InsĘtutu Górnictwa bez ponoszenia dodatkowych opłat z
tego Ętułu.

Prosimy o potwierdzenie, Że w/w zapis nie odnosi się do licencji bazy danych' które w przypadku
wybranych producentów uniemożliwiają przenoszenie licencji, czyli licencje przypisane są do
konkretnego Klienta końcowego i nie ma możliwościprzeniesienia lub odsprzsdaŻy tych licencji na
inny podmiot.

oDPoWIED Ż zdv dwIAJĄCEGo

:

Wymaganie dotyczy licencji Systemu.
Zamawiający nie zakłada odsprzedaży aniprzekazywania licencji innemu podmiotowi.

Pytanie 39:
Dotyczy: Załączniknr 2
$ 12 Serwis Utrzymaniowy
4)

prawo do nowej wersji Systemu rozumiane jako zapewnienie aktualności Systemu zainstalowanego

u Zamalłiajqcego obejmujqcego aktualizację oraz

jej instalację (realizację upgrade) bez dodatkowych

opłat licencyjnych Wykonawcy z tego Ętułu,

5) zarzqdzanie zmianam.i oprogramowania, np. szerokie wsparcie w za-lłresie zmian ustawień
ko

nfi gur ac yj ny c h I ub

Prosimy

o

up gr ad e'

ów opr o gr

am ow ani a,

wyjaśnienie czy w/w wymagania dotyczą równiez wsparcia producenta systemu

zar ządzania b azą dany ch

(RDBM

S )

?

oDPoWIED Ż z*t dwIAJĄCEGo

:

odpowiedź napowyższe pytanie ukaże się w przyszĘm tygodniu.

Pytanie 40:
Dotyczy: Załączniknr 2
$ 17 odpowiedzialność i kary umowne
Pro s imy

o zmianę

zw r otu,' op

ó

Źni

enie" na,,zw łoka"

oDPowIED Ż z ev e:wIAJĄCEGo

:

str. 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy. Nie zmieni zwrotu ,,opóŹnienie" na ,,zwłoka''

Pytanie 41:
Dotyczy: Załączniknr 2
$ 13 Usługi Rozwoju

2. Wykoncnłca jest zobowiqzany, na zlecenie Zamawiajqcego do podjęcia Usługi Ronvoju Systemu
poza zalcresem' przewidzianym w Umowie w ilościnieprzekraczajqcej 500 Godzin Roboczych

Prosimy o potwierdzenie, Że Zamawiający ma na myśli500 roboczogodzin, których koszt ma być
ujęty w ofercie.

oDPoWIED Ż z*t awIAJĄCEGo

:

Zamavłiający dokonał zmiany zaŁącznika nr 6 Formularza cęnowego.

Pytanie 42:
Dotyczy: Załączniknr 2

s

17 odpowiedzialność i kary umowne

Zamawiający w sposób bardzo surowy definiuje kary umowne, gdyż za przeL<roczęnię czasu reakcji
czasu reakcji mamy kwotę 100 zł za godzinę, ale juŻ za opóżnienie w usunięciu awarii krytycznej
mamy 1000 zł za godzinę.
Prosimy o obniżenie kar umownych aby zbędnie nie podrażaó kosztów oferty.

oDPoWIED Ż z*t dvłIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie zmieni wysokości kar umownych.

Pytanie 43:
Dotyczy: Załączniknr 2
$ 11 Gwarancja Jakości(Serwis gwarancyjny)

,,6.

Wykonawca

jest uprawniony do wenłania Zamawiajqcego do dostarczenia

dodatkowych

informacji doĘczqcych Wady. Jednakże nie będzie to mieć wpływu na czas usunięcia błędu, o którym
mowa wyżej. "

Powyzsze Żądanie Zamawiającego nie daje możliwościwykonawcy na prawidłowe ręalizowanie
zg}oszen, gdyż pomimo zachowania wszystkich terminów, nie będzie

w

stanie szczegółowo

z|okalizować ewentualnej wady w terminie, bez precyzyjnego wskazania Zamawiającego, a kaŻde
opóŹnienie jest obarczone wysokimi karami umownymi.

Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu.
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ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGO

:

ZamawiającY pozostawi $ 1 1 Gwarancja Jakości(Serwis gwarancyjny) w obecnej formie.

Biorąc po uwagę powyŻsze zawiadamiamy, iż zgodnie z A:t. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z2018 r. poz. 1986), Zamawiający wprowadził zmiany
w treściSIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokonał poprawek wę wzorze umowy zmianom ulegĘ
równiez załącznitj do SIWZ: nr 3 (Wykaz osób), Załącznlk nr 6 ( Formularz cenowy) , Załączniknt 7
( Wykaz usług), Załącznik nr 8 (Wymagania funkcjonalne i ogólne), ZaŁącznik nr 9 (JEDZ) oraz
Załącznik rrr 11 (Minimalne wymagania Systemu w zakresie infrastruktury sprzętowej). Wszystkie
zmiany ozrlaczonę zostały w kolorze czerwonym.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ Zamawiający powofując się na art. I2a
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z Ż018 r. poz. 1986),
przedłużatermin składania ofert na dzień 30.10.2019r. o godz. 10:00. otwarcie ofert nastapi
30.10.2019 o podzinie 1Żz0o.
Z poważaniem,
P r zew

o

dn ic

zqcy Komisj i P rze t ar gow ej
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