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CORNICTWA
Katowice, drua 25.09'Ż019 r

DoĘcry:

postępowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego o wartości zamówienia
wyŻszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu

InformaĘcznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrrymaniowego i Usług Ronvoju.
Szanowni Państwo,

iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
(Dz.
publicznych
U. z Ż0I8 r. poz' 1986), do Zamawiającego wpłynęłypytania dotyczące treści
s[WZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:
Informujemy,

PYTANIE

1.

Dotyczy: KSI.342

W ramach wymagania Zamavłiający wskazał koniecznośó dostarczenia raportu GUS G-02a. W
ramach sprawozdania na|eŻy wskazać między innymi stany początkowe nośników energii (węgla
kamiennego' brunatnego), ilośćwyprodukowanych nośników energii, ichztlżycie i rozchody. Prosimy
o wskazanie:

1'
2.
3.

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
posiadające dane niezbędnę do wykonania raportu w cĄm zakręsie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzania i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

oDPowIED Ż znv avłIAJĄCEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI. 3 42

PYTANIE

2.

Dotyczy: KSI.343

W ramach wymagania Zamawiający wskazał koniecznośó dostarczenia raportu GUS G-05' W ramach
sprawozdanlanaleŻy wskazaó między innymi: ZuŻycie materiałów i energii i usfug obcych (np. rody
metali, napoje wyroby tytoniowe),

Prosimy o wskazanie:

1.

2.
3.

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu' który będzie tymi danymi dysponował)
cĄm zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzaria i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

posiadające dane niezbędne do wykonania rapońu w

str.

1

oDPowIED Ż z*t dwIAJĄCEGo
Zamaw iający rezygnuj e z

w

:

ymagania KSI. 343

PYTANIE 3. Dotyczy: KSI.344
W ramach wymagania Zama-wiający wskazał koniecznośó dostarczenia rapoftu GUS G-02 B. w
ramach sprawozdania naleŻy wskazaó między innymi:

a)
b)
c)
d)
e)

0

Substlucje paliw,
Informacje o infrastrukturze ciepłowniczej (zpodaniem rocznej produkcji ciepła w GJ),
Bilanse nośników energii (Produkcje, zapas,rozehód, zakup),
Produkcję, przesył i dystrybucję ciepła (moc kotłów ) roczna produkcja ciepła w GJ, łączna
moc
cieplna
w MW),

Parametrytęchniczne kotłów ciepłowniczych,
Moc/ilośćciepła sprzedanego/dostarczonego do odbiorców końcowych o kubatura budynków
o

gr

zew any ch c entralni e,

Prosimy o wskazanie:

1.

2.
3.

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w cĄm zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzania i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

oDPowIED Ż z *t d:wIAJĄCEGo
Zamaw iający rezygnuj e z

PYTANIE

4.

w

:

ymagania KSI. 344

Dotyczy: KSI.345

W ramach wymagania Zamawiający wskazał konieczność dostarczenia raportu GUS K-03. W ramach
sprawozdani a naleŻy wskazaó między innymi:

a)
b)
c)
d)
e)

Informacje o zbiorach bibliotecznych,
Informacje o konserwacji i digitaIizacji zbiorów,

Wydatki na materiĄ biblioteczne,

Informacje o uzfkownikach biblioteki i liczbie odwiedzających

Informacje o czytelnikach, wykorzystaniu usług bibliotecznych, wydawnictwach, irrnych
formach działa|ności,

Prosimy o wskazanie:

l.
2.
3.

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu' który będzie tymi danymi dysponował)
cĄm zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzania i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).
posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w

oDPowIED Z Z AM Aw IAJĄCEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI. 3 45

str.2

PYTANIE

5.

Dotyczy: KSI.346

W ramach wymagania Zamawiający wskazał koniecznośó dostarczenia raportu L-02. W
sprawozdanianależy wskazać mtędzy innymi informacje

a)
b)

ramach

o:

Sadzeniu drzew i krzewów, powierzchni zadrzewień,
Pozyskaniu drewna z zadrzewien,

Prosimy o wskazanie:

l.
Ż.

3.

żrodła informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
cĄm zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzania i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z |isty wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

posiadające dane niezbędne do wykonania raporfu w

oDPoWIED Ż z av

:

^:wIAJACEGo

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI. 346.

PYTANIE 6. Dotyczy: KSI.34B
W ramach wymagania Zamawiający wskazał koniecznośó dostarczenia rapońu MN-01. W
sprawozdania należy wskazaó między inrrymi informacje o

a)
b)

c)
d)
e)
0

ramach

:

Działalnościbadawczej w biotechnologii,
Prowadzonej działalnościwedług obszarów zastosowań,
Finansowaniu działalności,
SprzedaŻywyników,
Zgłoszonych wynalazkach i uzyskanych patentach,
Liczbie publikacji,

Prosimy o wskazanie:

1.

2.
3.

źrodŁa informacji (moduł dostarczanęgo systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
cĄm zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzania i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z Listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).
posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w

oDPowIED Ż z*l dwIAJĄCEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI. 348

PYTANIE 7. Dotyczy: KSI.349
W ramach wymagania Zamawiający wskazał koniecznośó dostarczenia raportu oS-1. W
sprawozdanianaleĘ wskazaó między inrrymi informacje

a)
b)
c)
d)
e)
0

ramach

o:

Emisji zanieczyszczefipyłowych w tonach,
Emisji zanieczyszczeń gazowych w tonach,
Emisji toksycznych i szczegolnie szkodliwych zanieczyszczen,
Zanieczyszczeniach zatrzymanych i zneutralizowanych w urządzeniach oczyszczających,
Emitorach na terenie za(<ładu,
Urządzeniach i ich skuteczności'

Prosimy o wskazanie:
str.3

1'
2.
3.

źtódłainformacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
posiadające dane niezbędnę do wykonania raportu w

wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę

do

cĄm

zakresię lub

przetwarzaria

i

gromadzenia danych

wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z |isty wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumęncie SIWZ).

oDPoWIED Ż z etv avłIAJĄCEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI. 349.

PYTANIE 8. Dotyczy: KSI.350
W ramach wymagania Zamawiający wskazał konięcznośćdostarczenia raportu oS_3'
sprawozdanianależy wskazaó między irurymi informacje

a)
b)
c)
d)
e)

0

g)

w

ramach

o:

gospodarowaniuwodą,
zamkniętych obiegach wody,
osadach zoczyszczalnie i podoczyszczaIni ścieków,
ściekach,

ładunkach zanieczyszczęń w ściekach wfworzonych o odprowadzonych do wód lub do
ziemi,
wodach zasolonych i ich zagospodarowaniu,
o czy szcza|niach i podoc zy szczalniach ścieków

Prosimy o wskazanie:

1.

2.
3'

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w cĄm zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzatia i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

oDPoWIED Ż z*l nwIAJĄCEGo

:

Zamaw iający r ezy gnuj e z wymagania KSI.

PYTANIE

9.

35

0

Dotyczy: KSI.353

W ramach wymagania Zamawiający wskazał koniecznośó dostarczenia rapońu S-11' W

ramach

sprawozdaniana|eży wskazać mtędzy innymi informacje o:

a)
b)

Pomocy materialnej dla studentów,
Studentach otrzymujących stypendia'

Prosimy o wskazanie:

1.

2.
3.

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w całym zakresie lub

do przetwarzania i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę

oDPoWIED Ż z av nwIAJĄCEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI.

35

3

str. 4

PYTANIE 10. Dotyczy: KSI.354

W ramach wymagania Zamawiający wskazał koniecznośó dostarczenia raportu s-12. W
sprawozdanianaleŻy wskazać między innymi informacje

a)
b)

c)

d)
e)

0

ramach

o:

Studiachpodyplomowych,
Doktoratach,
Studiach doktoranckich,
Niepełnosprawnych doktorantach,

Nauczycielachakadęmickich,
Stypendiachnaukowych,

Prosimy o wskazanie:

1.

żrodŁa informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
cĄm zakresie lub

posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w

Ż. wymagania SIWZ
3.

obligujące Wykonawcę

do

przetwarzaIia

i

gromadzenia danych

wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wymagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

oDPoWIED Ż z*ldwIAJACEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wy magania KSI'

3

54

PYTANIE II.

Dotyczy: KSI.357
ramach
W
wymagania Zamawiający wskazał konieczność dostarczenia raportu os-29l4. Na stronie
GUS sprawozdanie o podanej nazwie nie istnieje. W ramach portalu dostępny jest wzorzec
sprawozdania oS-Z9lK' Prosimy o zmianę nazwy sprawozdania na właściwylub o dołączenie do
dokumentu S IWZ szablonu sprawozdan ia OS -29 I 4 .

oDPowIED Ż z*tlwIAJĄCEGo

:

Zamaw iający rezygnuj e z wymagania KSI.

35

7

PYTANIE LŻ. Dotyczy: KSI.357

W

ramach wymagania Zamawiający wskazał konieczność dostarczęnia raportu oS-29l4. Przy

założeniu,
iŻ Zamawiający podał niewłaściwąnazwę sprawozdania prosimy o odpowiedź na p1Ąarue w zakresie
sprawozdania oS-29/K. W ramach sprawozdanianależy wskazać między innymi informacje o:

a)

b)

Kosztach poniesionych na ocfuonę środowiskai gospodarkę wodną,
Żródłach finansowania kosztów bieżącychponiesionych na ochronę środowiska i gospodarkę

wodną,
Transferach bieŻącychprzekazanych na ochronę środowiskai gospodarĘ wodną,
d) Przychodach i oszczędnościachosiąganych z t5Ąlilu działalnościsfuzącej ochronie środowiska
Prosimy o wskazanie:

c)
1.

2.
3.

źródła informacji (moduł dostarczanego systemu, który będzie tymi danymi dysponował)
posiadające dane niezbędne do wykonania raportu w całym zakresie lub
wymagania SIWZ obligujące Wykonawcę do przetwarzatia i gromadzenia danych
wymaganych do wykonania raportu lub
o usunięcie sprawozdania z listy wyrnagań lub jego części(dla danych niemających pokrycia
w dokumencie SIWZ).

oDPoWIED Ż z *t nwIAJĄCEGo

:

str.5

Zamavł iający rezy gnuj e z wymagania KSI.

35

7

PYTANIE 13. Dotyczy: odpowiedzi

do pyIań SIWZ rrr 10, Pytanie nr 6
W ramach odpowiedzi Zamauliający napisał' iż GIG prowadzi tylko i wyłącznie studia dokloranckię.
Na stronię www GIG https://www.eig.eu/pl w sekcji Edukacja widnieje oferta studiów
podyplomowych. Czy zatem Wykonawca ma przyjąó, iż w ujęciu sprawozdania S-12 oruz integtacji z
systemem PoLoN studia podyplomowe nie są częściądziałalnościGIG i Zamavłiający nie wymaga

wykonania sprawozdań i integracji z systemem PoLoN w tym obszarze? Jeżeli tak nie jest to prosimy
o wskazanie systemów źródłowych dlapowyższych danych.
oDP oWIED Z

Z

AM Aw IAJĄ

C

EGo

Zamawiający Zrezygnował zwymagania KSI.354 w pytaniu nr 10.

Poniżej zamieszczamy sprostowanie do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego

dnia

13.09.Ż0l9r.

Pytanie 6:
Dotyczy: ZaŁączniknr 1 do dokumentu sIwZ ,,oPZ", rozdział 5.4
W ramach wymagania Zamawiający zdefiniował koniecznośćintegracji z systemem PoLoN w
zakresie studentów. W ramach zdefiniowanych systemów, z którymi powinno integrowaó się
rozwiązanie nie zostĄ wykazane zadne systemy mające znamiona systemu przetwarzającego dane
studentów' Skąd w takim razie ZSI powinno czerpać informacje o studentach (można załoŻyć, że
wszyscy studenci to studenci studiów doktoranckich zatrudnionych w GIG na umowę o pracę)?

oDPowIED Ż z *t dwIAJĄCEGo

:

Integracja z systemem PoLoN ma być realizowana stosownie do aktualnych obowiązków
raportowych Zamawiającego. odnośniestudentów - w GIG prowadzone Są studia doktoranckiil
podyplomowe. Studenci nie są zatrudnieni w na podstawie umowy o pracę- systemZSlmeze

Biorąc po uwagę powyzsze zawiadamiamy, iŻ zgodnie z ArL 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
Ż004 r. Prawo Zamówien Publicznych (Dz.U. z2018 r. poz. 1986), Zamawiający wprowadziŁ zmtany
w treściS[WZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokonał poprawek we wzorze umowy zmianom ulegĘ
równięz załączni|<t do SIWZ: nr 3 (Wykaz osób), Załącznik nr 6 ( Formularz cenowy), Załączniknr 7
( Wykaz usfug), Załącznik nr 8 (Wymaganta funkcjonalne i ogólne), Załącznik nr 9 (JEDZ) oraz
Załącznik nr 11 (Minimalne wymagania Systemu w zakresię infrastruklury sprzętowej). Wszystkie
zmiany oznaczonę zostaĘ w kolorze częrwonym.

W

z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ Zamawiający powołując się na art. IŻa
Ustawy z dnia Ż9 styczrua 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych (Dz. U. z Ż018 r. poz. 1986)'
związlr:u

przedłużatermin składania ofert na dzień 30.10.2019r. o eodz. 10:00. otwarcie ofert nastapi
30.10.2019 o eodzinie 12:00.
Z poważaniem,

P r zew odnic zqcy Komi sj i P rze t ar gow ej

mgr Mon ika Wal

