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CORNICTWA
Katowice, dnia 25.I0.Ż0l9 r

DoĘczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetarga nieograniczonego o wartości zamówienia
wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia Ż004 r' - Prawo zamówieli publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
InformaĘcznego klasy ERP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wraz Ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Szanowni Państwo,

lnformujemy, iż zgodnię z art' 38 ust. 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z Ż0I8 r. poz. 1986), do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące wcześniej
wprowadzonych modyfikacji' na ld'óre Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

Pytanie
W związku z udzielonymi przez Zamauriającego odpowiedziami, w ramach postępowania przetargowego

prowadzonego w trybie przętatgv trieograniczonego na,,Dostawę i wdrozenie ZirŃegrowanego Systemu
Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze Świadczenięm Sęrwisu Utrzymaniowego
i Usfug Rozwoju'' numer Sprawy: FZ-ll5189lllł{Kol19, uprzejmie prosimy dodatkowe wyjaśnienie i
skorygowani e Załącznika do SIWZ.

Pytanie

l.

Dotyczy: Zalącznik nr 8 do SIWZ Wymagania funkcjonalne i ogólne.
odpowiedzi na pytania z dnia 9 .08 .20 19 r., pytanię nr 5 1
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.83 Mozliwośćpowiązania środków trwałych wraz z
zachowanięm pełnej historii zmian.
Czy w wymaganiu chodzi o powiązanie Środków trwałych ze składowymi?
odpowiedź Zamaw iającego :
Zamawiający wyjaśnia, żę chodzi o powiązanie środków trwałych ze składowymi danego środka trwałego.''
odpowiedzi na pytania z dnia9.08.2019 r., pytanię nr 52
,,Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.85 W przypadku zmian struktury organizacyjnej, w
tym numerów za|<ładów, System musi automatycznie dokonać zmiany nadanych numerów inwentarzowych
wraz z zachowanięm pełnej historii zmian.
Numęr inwentarzowy Środka stanowi unikalny numer księgi pomocniczej, wedfug nas taka zmianamoŻę
polegać na likwidacji starego numeru inwentarzowego i utworzenie nowego. Czy wtedy zamawiający uzna takie
wymaganie za spełnione?
odpowiedŹ Zamaw iającego
Zamawiający rezygnuje z powyŻszego wymagania.''
Oraz
Załączniknr 8 do SIWZ Wymagania funkcjonalne i ogólne po zmianie 25.09.2079,pozycja ST.83 i ST.85
:

Pytanie:
W z;wiązLu zudzielonymi wyjaśnieniami oraz zmialązałącznika nr 8 do SIWZ w dniu25.09.2019 r. prosimy o
wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy wykreśliłzZałączn|ka nr 8 pozycję lwięrsz ST.83, co kłóci się z
udzieloną odpowiedzią na planie z dnia 9 .08.2019 r., jednocześnie pozostawiając wymaganie okręslonę w
pozyzji / wierszu ST.85, z którego Zamawiający zrezygnował, odpowiadając na planie w dniu 9.08.2019 r.
Prosimy o zmodyfikowatie Zalącznl'ka nr 8 w sposób zgodny zudzie\onymi odpowiedziami.

W związku z omyłką Zamawtającego

str. I

oDPowIED Z

AWIAJĄCEGO
Zamaułiający w dniu 09.08.2019 r. udzielił odpowiedzi dotyczących wymagań funkcjonalnych i
ogólnych. Zrezygnował z fuŃcjonalności nr ST.85 natomiast omyłkowo wykreśliłpozycje sT'83.
Z ANl

:

Informujemy , Że udzielona odpowiedź jest prawidłowa. Zamawiający koryguj e Załączruk nr 8 zgodnie
z udzielonymi odpowiedziami.

Termin składania ofert upłvwa dnia 30.10.2019r. o godz. 10:00. otwarcie ofert nastapi
30.10.2019 o eodzinie 12:00.
Z poważaniem,

Przewodniczqcy Komisj i Prze targow ej
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