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CORNICTWA

Nr sprawy: FZ-l I 5189 IMKO/1 9

Katowice, drna Ż7.09.Ż019 r.

DoĘczy: postępowania

prowadzonego w trybie przetargtl nieograniczonego o wartościzamówienia
wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust' 8 ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu

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

lnformujemy, iŻ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia Ż004 r. - Prawo zamowięil
publicznych (Dz. U. z Ż0l8 r. poz' 1986), do Zamawiający tldziela odpowiedzi na pytania, które
zostaĘ przez niego pominięte;

Pytanie 32:
$ 6 ust.

ll

chroniona

załącznika nr 2 do SIWZ

w

-

więdza ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy

ttalreŻyty sposób. Dlatego wnosimy

o

i

musi być

doprecyzowanie tego postanowienia poprzez jego

modyfikację, w następujący sposób: ,,Niezaleznie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala

Zamawiającemu

na korzystanie z wiedzy

technicznej, operacyjnej

Zamawiającemu oprogramowaniu, Dokumentacji
Zamavłiającego do bezterminowego zachowania

i

innej, zawartej

i innych Utworach,

w poufnościww.

w

przekazanych

zobowiązując jednocześnie

elementów, które stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa wykonawcy. Wiedza ta moŻę być wykorzystywana w dowolny sposób przez Zamawiającego
tęraz

i w przyszłości,w tym m. in. przekazana przęz Zamawlającego osobom trzęcim z nim współpracującym,

jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wykonawcy i pisemnym zobowiązaniu się osób trzęcich do
zachowania w poufnoŚci ww. elemęntów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy.''.

oDPowIED Ż zaw nwIAJĄCEGo

:

Zamawiający nie wyraŻa zgody na zmiany.

Pytanie 49:

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

o

-

obowiązek podmiotu trzeciego do zachowania w poufności wszystkich

w toku

których dowiedział się

przeprowadzania audytu,

przedsiębiorstwa wykonawcy, powinien byćbezterminowy

przypadku, o którym mowa w
bezterminowego zachowania

-

szczególności dot. tajemnicy

propozycja zapisu: ,,Zamawiający oświadcza, Że w

$ l0 ust. 2 Umowy podmioty

w

w

zewnętrzne złoŻą oś:wiadczenię o obowiązku

poufnościwszystkich informacji,

o

których dowiedział Się

w

toku

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

oDPOWIED Ż z atv awIAJĄ CEGo

:

Zamawiający nie wyraza zgody ta zmiarry.
str.
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Pytanie 93:
pkt 5'6.7 . oPZ _ którę konkrętnie sprawy uregulowane w umowie są tu wyłączone?

oDPowIED Ż z alv lul IAJĄ CEGo

:

Przewodniczący Komitetu Sterującego moze podejmować jednoosobowo decyzje którę nię są objęte zapisami
Umowy.
Pytanie 94:
pkt5.6.10. oPZ_wnosimyoposzerzeniekataloguosóbwykonującychpĄektoosobybędącewstałystosunku
zlecenia (lub innym stosunku cywilnoprawnym) z wykonawcą.

oDPoWIED Ż z xvl awIAJĄCEGo

:

Zama:wiający zmięnił zapis pkt. 5.6.l0. Załącznika nr 1 do oPZ. Punkt ma brzmięnie:
,,Projekt moze być wykonywany wyłącznie przęzpraclwników Wykonawcy, będące w stałym stosunku z|ęcęnia

(lub innym stosunku cywilnoprawnym) z Wykonawcą lub Podwykonawców realintjących zadania przez niego

zlęcone. Na udział kazdego Podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w
formie pisemnej."

Biorąc po uwagę powyŻsze zavłiadamiamy, iż zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia Ż9 stycznia
2004 t. Prawo Zamówięh Publicznych (Dz' U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wprowadził zmtany
w treścis[WZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokonał poprawek wę wzorze umowy zmianom ulegĘ
również załączniki do SIWZ: nr 3 (Wykaz osób), Załącznlk nr 6 ( Formularz cenowy) , Załączniknr 7
( Wykaz usług), Załącznik rrr 8 (Wymagania funkcjonalne i ogólne), Załącznik nr 9 (JEDZ) oraz
Załącznik nr 1l (Minimalnę wymagania Systemu w zakresie infrastruktury sprzętowej). Wszystkie
zmiany oznaczone zostaĘ w kolorzę czerwonym.
Pytanie 31:
Dotyczy: ZaŁączniknr 1 (oPZ)
Prosimy o wyjaśnienie niespójności między wymaganiem zZałącznikarn

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 Elektroniczny obieg dokumentów oraz zadań który może posiadać oddzielne
środowisko bazodanowe
a

wymaganiemzZałącznika nr

8:

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

oDPoWIED Ż zanv lwIAJĄCEGo

:

obowiązujący jest zapis z Załącznlka rrr 8: WPF.07 Cały System musi działać w oparciu o jednolite
rozwiązanie bazodanowę i jeden silnik bazodanowy. Wyjątek w Załącznilu nr I oPZ w rozdziale 5.Ż
w punkcie 4 zostaje wykreślony.
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Pytanie 39:
Dotyczy: Załączniknr 2
$ 12 Serwis Utrzymaniowy
4)

prawo do nowej wersji Systemu rozumiane jako zapewnienie aktualności Systemu zainstalowanego

u Zamclwiajqcego obejmujqcego aktualizację oraz

jej instalację (realizację upgradą bez dodatkowych

opłat licencyjnych Wykonmłcy z tego tytułu,

5) zarzqdzanie zmianami oprogramowania, np. szerokie wsparcie w za-lcresie zmian
konfi gur acyj ny c h l ub

Prosimy

o

zar ządzania

up gr ad e'

ów opr o gr amow

ustawień

an i a,

wyjaśnienie czy w/w wymagania dotyczą również wsparcia producenta systemu
b

azą dany ch (RDBM

S

x

oDPoWIED Ż z*tnwIAJĄCEGo

:

Ww wymagania dotycząrównież wsparcia

producenta systemu zarządzaniabaządanych (RDBMS).

W związ|u z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ Zamawiający powofując się na art. 1'2a
Ustawy z dnia Ż9 styczrtla 2004 r. Prawo Zamówiefr Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz' 1986),
przedłużatermin składania ofert na dzień 30.10.2019r. o godz. 10:00. otwarcie ofert nastapi
30.10.2019 o eodzinie 12:00.
Z poważaniem,
Przetargowej
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