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Nr sprawy: FZ-I I 5189/MKO/1 9 Katowice, dnia 30.07.2019 r

Dotyczy: postępowanta prowadzonego w trybie ptzetatg;- nieograniczonogo o wartoŚci
zarnówienia wyŻszej niz kwoty okreŚlone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8

ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa
wrazze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 20lB r. poz. 1986), do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści
SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi ponizej:

Pytanie 1:

Pytanie do załączntkanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający nroze doprecyzowaó, co rozumieprzez
sformułowanie ,,mające na celu ułatwienie pracy Użlkownikom Systemu. .. '' pojawiające się w
definicji zawartej $ 1 ust. 3 Umowy?
oDPoWIED Ż z *l nwIAJĄCEGo :

ZaWęs Asysty powdrozeniowej określono szczegółowo w rozdzialę 5.l0. Wymagania w zakresie

Asysty Powdrożeniowej w dokurnencie oPZ.
Zamawiający oczekuje aby w ramach osobistych konsultacjaclr Wykonawcy przeprowadzonych
zdalnię lub w siedzibie Zamawiającego Zapewnió wsparcie ',mające na celu ułatwienie pracy

Użytkownikom Systemu" np. pomoc w obsłudze, dodatkowe szkolenie.

Pytanie 2:

Planie do załącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodaó do definicji zawartej w $ 1

ust. 7 Umowy następującę zdanie:

,,[..'] Czas Naprawy nie dotyczy zg)oszen przekazanych do producenta jako problem związany z

Oprogramowaniem Standardowym. "
oDPoWIED Ż z/.w nwIAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraŻa zgody na zmianę definicji zawartej w $ l ust. 7 Umowy.

Pytanie 3:

Pytanie do załącznikanr Ż do SIWZ' Czy Zamawiający zgodzi się zmienić definicję ',Godzin
Roboczych'' z $ 1 ust. 13 Umowy i wyznaczy je na przedział mtędzy 8:00 a 16:00, dokonując

odpowiednichzmian w całej Umowie np. w $ 7 ust. l1 Umowy.
oDPoWIED Ż z*t awIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni definicji ,,Godzin Roboczych'' .

Zamawiający pracuje w godzinach roboczych okleślonych w definicji w $ 1 ust. 13 Umowy.
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Pytanie 4:

Planie do załącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió definicję ,,Gwarancji
Jakości'' z $ 1 ust'i4 Umowy i nada jej następującą treśó:

,,Gwarancja Jakości'' - diagnozowanie i naprawa oprogramowania w ramach Umowy w okresie
wskazanym Umową
oDPoWIED Ż z av evlIAJĄCEGo :

Zamavłiający nie zmieni definicji ,,Gwarancji Jakości''.
Szczegółowy zakres Gwarancji Jakości określa Umowa.

Pytanie 5:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający wytfumaczy jakie zależności następują między
Nieprawidłowością/AwanąKrytyczną/Błędem/Usterką/NieprawidłowościąKrytyczną-$lust.2l
Umowy. Jest to o tyleuzasadnione, że ztymi pojęciami wiąŻą się istotne konsekwencje dla
Wykonawcy, dlatego jasnego uregulowania wymaga kwestia powyzszego nazewnictwa.
oDPowIED Ż z atvl dwIAJĄCEGo :

Definicje Nieprawidłowości/Awarii Krytycznej lBłędul UsterkiA{ieprawidłowości Krytycznej zostĄ
określonęw $ 1Umowy'

Pytanie 6:

Planie do załącznikanr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió definicję z $ 1 ust. 29 pl<t.

2) Umowy w ten sposób, żenada mu następującą treśó:

,','oprogramowanie Dedykowane'' - oprogfamowanie wytworzone odrębnie przez Wykonawcę lub
osoby którymi się posfuguje w wykonaniu zobowiązan Umowy, zespolone z oprogramowaniem
Standardowym, wytworzenie. "
oDPowIED Ż z *l lvłIAJĄCEGo :

Zamaw iaj ący nie zmieni defi nicj i,,opro gramowanie Dedykowane''.

Pytanie 7:

Planie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió definicję zawartą w $ 1 ust

42 Umowy w ten sposób, Że nada jej następującą treść: ,'',System'' _ stworzony w ramach rcalizacji
Umowy Zintegrowany System lnformatyczny klasy ERP, składający się zoprogramowania
dostosowanego do wymagań Umowy, w tym wymagań określonych w Załącznilłlnr 1i2 do Umowy,
spełniający wszystkie wymagania określone w odebranej Dokumentacji Analizy PrzedwdroŻeniowej'
Projekcie Technicznym, Instrukcjach Stanowiskowych, Dokumentacji Administratora i Dokumentacji
Powdrozeni ow ej, z uwzględnieniem zmian
dokonywanych w toku realizacji Umowy, zainstalowany na Infrastrukturze Sprzętowej' System

stanowi dzieło w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego'''
oDPowIED Ż z *tavlIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni definicji ,,System''.

Pytanie 8:

Planie do załącznikartr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić definicję zawartą w $ 1 ust.

42Umowy w ten sposób,Żenada jej następującą treść:

,,,,IJsługi Rozwoju'' - opisane Umową i oPZ usfugi mające na celu zapewnienie modyfikacji i
rozbudowy Systemu, w tym świadczenie dodatkowych konsultacji, zgodnie z wymaganiami
określonymi lJmową''
oDPoWIED Ż z xvr d:wIAJĄCEGo :

Zamaw iający nie zmięni defi nicj i,,Usfugi Rozwoju''.

Pytanie 9:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 2 ust. 3

pkt. 2) w ten sposób, Że nada mu następującą treśó: 
',Etap 

I zostanie zakończony opracowaniem i
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dostarczęniem: (l) Analizy Przedwdrozeniowej, (2) Projektu Technicznego Systemu, zavłierującego
opis architektury Systemu oraz architektury technicznej.'' Jest to o tyle uzasadnione, że lJmowa
przewiduje dokładną definicję Analizy Przedwdrożeniowej, jej pózniejsza modyfikacja wprowadza
wątpliwości interpretacyjne.

ODPOWIED Z Z ANI AWIAJĄCEGo :

odpowiedź napowyższe pytanie zostanię udzielona w dniu 3L07.2019 r

Pytanie 10:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 2 ust. 3

pk' 3) w ten sposób, Że nada mu następującą treśó: ,,Etap II _ Dostarczenie oprogramowania, które
jest niezbędne do rea|izacji Przedmiotu Zamówienia oraz jego instalacja na Infrastrukturze
Sprzętowej''.

oDPowIED Ż z*l awIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 2 ust. 3 pkt. 3).

Pytanie 11:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąó postanowienie $ 2 ust. 3

pkt. 5) lit. q) Umowy? Jest to o tyle uzasadnione, że za przygotowanie danych do migracji odpowiada
Zamawiający. Taka klauzula mogłaby spowodowaó brak działan polegających na ,,wydobyciu''
danych z obecnych systemów i przygotowania ich w formacie wymaganym do przeniesienia do
nowego w ramach arkuszy migracyjnych.
oDPowIED Ż z *t d:wIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 2 ust. 3 pkt. 5) lit. q) Umowy.
Za|<ładanę jest iż dane zostaną zmigrowane za pomocą arkuszy migracyjnych. Jeśli nie będzie
mozliwe zastosowanie arkuszy, zostanie zastosowane ręcznę wprowadzenie danych do Systemu.

Pytanie 12:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió postanowienie $ 2 ust. 8

Umowy w ten sposób, ze doda do niego zdanię o następującej treści: ,,|.''fZastrzega się, zezmiany
przepisów prawa w toku realizacji Umowy, a w szczególności takie, które wesĄ w życie na 3
miesiące przed Startem Produkcyjnym i pÓżniej, mogą spowodowaó implementację takich zmian w
terminie poźniejszym, przy czym Wykonawca doŁoŻy starań aby wszystkie taŁ'le zmiany byĘ
zaimplementowane na dzień Startu Produkcyjnego.'' Jest to o tyle uzasadnione, ze Wykonawca nie jest

w stanię przewidzieć i odpowiednio zareagować na tempo prac i zmian legislacyjnych.
oDP oWIED Ż z dlvt lwIAJĄ C EGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 2 ust. 8 Umowy.
Zamau,iający oczekuje iż System będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie 13:

Pytanie do załącznika nr 2 do sIwZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió postanowienie $ 3 ust. 6
Umowy w ten sposób, że nada mu następującą treść: ,,W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji
Umowy, w tym terminów reaIizacji poszczególnych Etapów wskazanych w Harmonogramie
Ramowym, Zamavliający skorzystania z uprawnień wynikających z Umowy, a w szczególności
Zamawiający naliczy kary umowne i moze byó uprawniony do odstąpienia od Umowy. Ponadto,

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych dodatkowych prac wynikających z
zwłoki jakie się okaŻą niezbędne do realizacji lJmowy'''

oDPoWIED Ż z*tdwIAJĄCEGo :

Zamavłiający nie zmieni postanowienia $ 3 ust. 6 Umowy
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Pytanie 14:

Pytanie do załącznik nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający przedstawi warunki szczegółowe
zaakceptowania Raportu zrealizacji Serwisu Utrzymaniowego' o którym mowa w $ 4 ust. 8 Umowy.
oDPowIED Ż z*tlwIAJĄCEGo :

Zatłes Raportu z realizacji Serwisu Utrzymaniowego określono w oPZ w rozdzialę S.l2.Wymagania
w zakresie parametrów dostępności do Systemu' Rapoń potwierdza prawidłową realizację Serwisu
Utrzymaniowego.

Pytanie 15:

Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamautiający zgodzi się zmienió postanowienie z $ 4 ust' 10

przez usunięcie następujących słów ,,Lub za|eceń"?
oDPowIED Ż z ełv dvłIA JĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 2 $ 4 ust. 10 Umowy.

Pytanie 16:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 5 ust. 2
Umowy w ten sposób, Że nada mu następującą treśó: ,,WykonawcaudzielaZamawiającemu licencji na
oprogramowanie zgodnie Z umową licencyjną stanowiącą Załącznk nr 5 do lJmowy.'' Jest to o tyle
uzasadnionę, że nie istnieje możliwośó jednoczesnego udzielenia licencji następcy prawnemu'

Sukcesja będzie wynikała z powszechnie obowiązuj ącychprzepisów prawa.

oDPowIED Ż z*tnvłIAJĄCEGo :

ZamawiającY nie zmieni postanowienia 5 ust. 2 Umowy.

Pytanie 17:

Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, Że zgodnie z $ 5 ust. 6 plł. 2)

Umowy, to producent dokonuj e aktualizacj i Oprogramowania.
oDPowIED Ż zdva:wIAJĄCEGo :

Zamawiający wymaga dostarczania aktualizacji oprogramowania. Stroną w Umowie jest Wykonawca
więc na nim ciąŻy obowiązek zapewnienia aktualizacji które mogą byó wytwarzane przez producenta

Oprogramowania.

Pytanie 18:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 5 ust. 8

Umowy, w ten sposób, Że doda do niego następujące Słowa,, [.'.], chyba, ze lJmowa Licencyjna
przewiduje termin krótszy.'' Jest to o tyle uzasadnione, że Wykonawca nie ma wpływu na

postanowienia Umowy Licencyjnej ".

oDPowIED Ż z alv avlIAJĄCEGo :

Zamawiający nie,zmieni postanowienia $ 5 ust. 8 Umowy'

Pytanie 19:

Pytanie do załącznlkanr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 5 ust' 10,

w ten sposób, Żę nada mu następującą treść: ,,Wykonawca zapewnia, że korzystanie z
oprogramowania podczas realizacji i na cele Umowy, nie będzie naruszaó praw osób trzecich i nie
będzie wymagało Żadnych opłat na rzecztal<l'ch osób' Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzięlenie stosowanej licencji na czas realizacji Umowy
obejmującej prawo korzystania z oprogramowania napotrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania
odpowiednio praw majątkowych lub docelowych Licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania
obejmuje zakres wskazany w Umowie Licencyjnej".
oDPowIED Ż z *l dwIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 5 ust. l0 Umowy'
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Pytanie 20:
Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć postanowienie $ 5 ust. 12

Umowy? Jest to o tyle uzasadnione, że warunki licencjonowania nie zezwalają na taką na dokonanie
takiej operacji?

oDPoWIED Ż zpandvłIAJĄCEGo :

Zamawtający nie zmieni postanowienia $ 5 ust. l2 Umowy'

Pytanie 21:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy zamauliający zgodzi się usunąó postanowienie $ 5 ust. 13

Umowy? Jest to o tyle uzasadnione, że Żadęn licencjodawca nie zagwarantuje sztywnych cen licencji
przeztakdfugi okres.

oDPoWIED ż z *l lwIAJĄCEGo :

Zamawia1ący nie zmieni postanowienia $ 5 ust. 13 Umowy.

Pytanie22:
Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czu Zamawiający zgodzi się zmienió postanowienie $ 6 ust. 2
Umowy, w ten sposób, że na jego początku doda następujące słowa'. ,,Z Zastrzezeniem postanowień

Umowy Licencyjnej stanowiącej Załączniknr 5 do Umowy, [...]'''
oDPowIED Ż zasv x:wIAJĄCEGo :

Zamavliający nie zmieni postanowienia $ 6 ust. 2 Umowy.

Pytanie 23:

Planie do zaŁącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że w przypadku
dokonania zmian na podstawie $ 6 ust. 9 Umowy, Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialnośó za
skutki dalszej działalności Systemu.

oDPowIED Ż z *r d:wIAJĄCEGo :

Zamawiający potwierdza, ze jest świadomy, że w przypadku dokonania zmian na podstawie $ 6 ust. 9

Umowy, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za skutki dalszej działalności Systemu spowodowane

zmtaną.

Pytanie24z
Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ 6 ust. 10 Umowy w ten

sposób, że dotyczył on będzie oprogramowania Dedykowanego' a nie oprogramowania? Jest to o tyle
uzasadnione, ze Wykonawca nie moŻeroąorządzać prawem licencjodawcy w tym zakresie'
oDPowIED Ż z dv nwIAJĄCEGo :

$ 6 ust. 10 Umowy prócz oprogramowania Dedykowanego dotyczy równiez Dokumentacji, struktury

baz danych, zbiorów i informacji słownikowe lub materiĄ graficznych.

Pytanie 25:

Pytanie do zaŁącznlka tlr 2 do SIWZ. Czy Zamavłiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 7 ust. 14

Umowy w ten sposób, że usunie z niego następujące słowa: ,,Nieprzekazywanie takich informacji w
wypadku, gdy Wykonawca o takich zagroŻeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową
stararurości, powinien wiedzieó, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z
konsekwencją danego zdarzęnia obciążają Wykonawcę''. Jest to o tyle uzasadnione, że w przeciwnym
razie, Wykonawcy będą zgłaszaó absolutnie wszelkie nawęt najmniejsze trudności, co w praktyce

uniemożliwi prawidłowe wykonywanie Umowy i doprowadzi jedynie do obstrukcji wykonania
Umowy.

oDPoWIED Ż z m n',wIAJĄCEGo :

Zamaułiający nie zmieni postanowienia $ 7 ust. 14 Umowy.
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Pytanie 26:

Planie do załącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ 7 ust. 19 Umowy w ten

sposób, żę nada mu następującą treśó: ,,Wykonawca oświadcza, Że podczas realizacji Umowy, a takŻę
podczas korzystania z Systemu w zakresie i na zasadach opisanych Umową' Zamawiający nie będzie
zobowiązany do nabywania żadnych usfug ani uprawnień innych niż wyrażnie zdefiniowane Umową.
Z zastrzęŻęniem szacunkow przekazanych przez Zamawiającego na etapie ofertowym, zobowiązanie

Wykonawcy oznacza, Żę nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego Żadnych dodatkowych
licencji poza opisanymi Umową i objętymi Wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu nie spowoduje

konieczności nabycia takich licencj i''.
oDPowIED Ż z 1.łvl l'wIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 7 ust. 19 Umowy.

PytanieŻ7:
Pytanie do Załącznik nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, że na skutek współdziałatia z
innymi podmiotami na postawie $ 7 ust. 2l Umowy może powstać opóŹnienie, które może mieó

wpływ nareaIizację Umowy i Wykonawca nie będzie zanie odpowiedzialny.
oDPowIED Ż z *t nulIAJĄCEGo :

Zamawiający potwierdza, że na skutek współdziałania z irurymi podmiotami na postawie $ 7 ust. 21

Umowy może powstaó opóźnienie, które może mieó wpływ na realizację Umowy i Wykonawca nie

będzie za nie odpowiedzialny, z zastrzeżęnięm iż Wykonawca nie ponosi winy za powstanie

opóźnienia.

Pytanie 28:

Pytanie do Załącznika w 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić postanowienie $ 8 ust. 5

Umowy, przez usunięcie następujących słów: ,, f...l oraz stazu pracy (lub współpracy) u Wykonawcy
nie krótszym, niŻ staż pracy zastępowanego członka Zespołu Projektowego Wykonawcy''' Jest to o

tyle uzasadnione, Że powyŻszy wymóg nie jest możliwy do spełnienia. JęŻęli skład osób

wykonujących Umowę po stronie Wykonawcy musi być wymieniony w Załączniku nr 4 do Umowy,

to oznacza, że niewymienione osoby nie mogę wykonywaó Umowy, w zu,iązku z czym nie mogą

nabywaó stazu pracy u Wykonawcy' powyzsze postanowienia umowne się wzajemnie logicznie
wykluczają.

oDPowIED Ż z *t tvłIAJĄCEGo :

Zamavłiający zmieni postanowienie $ 8 ust. 5 Umowy.

Pytanie 29:

Pytanie do Załącznlkanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąó postanowienie $ 8 ust. 16

Umowy?
oDPowIED Ż z*l dwIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 8 ust. 16 Umowy.

Pytanie 30:
Pytanie do Załącznikanr Ż do SIWZ' Czy Zamawiający potwierdza, Żew przypadku, o którym mowa

w $ 9 ust' 3 Umowy, Wykonawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za powstałe opóźnienie?

oDPoWIED Ż z alv lvłIAJĄCEGo :

Zamawiający potwierdza, Że w przypadku, o którym mowa w $ 9 ust. 3 Umowy, Wykonawca nie jest

podmiotem odpowiedzialnym za powstałe opóźnienie.

Pytanie 31:

Pytanie do Załącznlkanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ 9 ust. 8 Umowy w ten

sposób, Że nada mu następującą treśó: ,,Za datę odbioru uwaŻa się datę przedstawienia przedmiotu do

odbioru, w przypadku, gdy na skutek przedstawienia Zamawiający podpiszę Protokofu odbioru'
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Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nięważności, w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku gdy Zamawiający nie dokona odbioru w
terminie przewidzianYm w ust. 3, Wykonawca ma prawo dokonać odbioru jednostronnego, który ma
tożsame skutki jak odbiór dokonany przez Zamawiającego''' Jest to o tyle uzasadnione, że w
przeciwnym razie,terminy na spełnienie odpowiednich części Umowy są dużo krótsze niż wynikałoby
to z Umowy.
oDPowIED Ż z *t dwIAJĄCEGo :

ZamawiającY nie zmieni postanowienia $ 9 ust' 8 Umowy.
Przekazywanie produklów nie spełniających wymagań do odbioru w terminie odbioru nie może byó
uznawane za terminow ą realizację prac.

Pytanie 32:
Pytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ 9 ust. 9 Umowy w ten
sposób' Żę na nada mu następującą treść: ,'odbiór jest czynnością jednostrcnną Zamawiającego, z
zastrzeżętiem ust. 8 zdanie trzecie,'' Jest to o tyle uzasadnione, Że w przeciwnym razie, dyspropoĘa
między uprawnieniamiZamawiającego i Wykonawcy byłaby rażąco niepropoĘonalna.
oDPowIED Ż z *t lulIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 9 ust. 9 Umowy.

Pytanie 33:
Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający potwierdza, Że aldytor, o którym mowa w $

l0 ust' 2 jest profesjonalistą, ma wystarczającą wiedzę do dokonania czynności audytu oraz nie jest
podmiotem konkurencyjnym w stosunku do Wykonawcy.
oDPowIED Ż z *r dvłIAJĄCEGo :

Zamawiającv potwierdza, że audytor' o którym mowa w $ 10 ust. 2 jest profesjonalistą, ma
wystarczającą wiedzę do dokonania czynności audytu oraz nię jest podmiotem konkurencyjnym w
stosunku do Wykonawcy.

Pytanie 34:
Pytanie do załącznika rr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ 11 ust. 1 Umowy w ten
sposób, żę nada mu następującą treść: ,'Na podstawie Umowy oraz w ramach Wynagrodzenia
przewidzianego Umową, WykonawcaudzielanarzęczZamawiającego Gwarancji Jakości na Produkty
powstałe w ramach rea|izacji Projektu, w tym System, przy czym w zakresie oprogramowania
Standardowego obowiązlje gw arancj a producenta''.

oDPowIED Ż z pan awIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 11 ust. 1 Umowy.

Pytanie 35:

Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ' Czy Zama'wiający zgodzi się zmienió $ 11 ust. 5 Umowy w ten
sposób, żę zmięni słowo ,,błędów'' na słowa ,'Wad''? Jęst to o tyle uzasadnione, ze pierwotna wersja
wprowadza niepotrzebne wątpliwości interpretacyj ne'

oDPoWIED Ż zatv ewIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 1l ust. 5 Umowy.

Pytanie 36:

Pytanie do zaŁącznika nr 2 do S[WZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ l1 ust. 2 pkt' 1) Umowy
w ten sposób, Żę nada mu następującą treśó: ,,Zapewnienie działarua Systemu w sposób ctągły,
poprawny' zgodny z Wymaganiami funkcjonalnymi i ogólnymi (Załącznik nr 2 do Umowy), Analizą
Przedvłdrożeniową, Projektem Technicznym Systemu' Dokumentacją Powdrożeniową, oraz
Instrukcjami Stanowiskowymi i Dokum entacją Administratora''.
oDPowIED Ż z *t d:wIAJĄCEGo :

Zamautiający nie zmieni postanowienia $ 12 ust. 2 pkt. 1) Umowy.
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Pytanie 37:

Planie do załącznika rt Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió postanowienie $ 1 1 ust. 2
pk. 2) Umowy w tęn sposób, że nada mu następującą treśó: ,,przyjmowanie, rejestrowanię oraz
usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu Systemu' poprzęz naprawę Usterek, Błędów i
Awarii Krytycznych zgodnie zparametrami SLA określonymi w pkt. 3 niniejszego paragrafu,PIZY
czym parametry SLA doIyczą wyłącznie oprogramowania Dedykowanego a w zakresie
opro gramowania Standardowego zasto sowani e znaj dlją waruŃi producenta''.

oDPoWIED Ż z *t xvłIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 12 ust' 2 pkt. 2) Umowy.

Pytanie 38:
Pytanie do załącznika rt 2 do SIWZ' Czy Zamawiający zgodzi się zmienió postanowienia $ 12 ust. 2

pkt. 3) Umowy w ten sposób, Żę nada mu następującą treśó: ,,zapewnienie zgodnośó dostarczonej

funkcjonalności Systemu ze zmieniającymi się przepisami prawa rozumiane jako zainstalowanie
niezbędnych aktualizacji w porozumi ęniu z Zama:wiającym" .

oDPowIED Ż z*tawIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 12 ust. 2 pkt. 3) Umowy.

Pytanie 39:
Planie do załącznlkant 2 do SIWZ. Czy Zamavłlający zgodzi się wydfużyó Parametr SLA, o którym
mowa w $ 12 ust. 3 Umowy, do 8h?

oDPowIED Ż z *t dvłIAJĄCEGo :

Zamavłiający nie zmieni postanowienia $ 12 ust. 3 Umowy'

Pytanie 40:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć postanowienie $ 12 ust. 4

Umowy? Jest to o tyle uzasadnione, Że Parametry SLA zostĘ ustalone w ustępie wyŻej, a
wprowadzenie kolejnych odwołań, o niejasnych za|ężnościach utrudnia interpretację Umowy.

oDPoWIED Ż z *t dwIAJĄCEGo :

ZamatviającY nie zmieni postanowienia $ 12 ust. 4 Umowy.
Wymagane jest zapewnienie paramentów SLA.

Pytanie 41:

Pytanie do zaŁącznikarlr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió postanowienie $ 12 ust. 13

w ten sposób, Że nada mu następującą treśó: ,,Zamawiający moŻe wypowiedzieó niniejszą Umowę w

odniesieniu do Serwisu Utrzymaniowego Z ważnych powodów z zachowaniem dwumiesięcznego

okresu wypowiedzenia (nie dotyczy wypowiedzenia serwisu producenckiego wskazanego w

ZaŁącznikw ff 5). Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenię Umowy przez Zamawiającego

uznawane będą następujące sytuacje''.

oDPoWIED Ż z *l lvłIAJĄCEGo :

Powyższe pytanie nie dotyczy zapisów $ 12 ust. 13 Umowy.

Pytanie 4Żz

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąó postanowienie $ 12 ust. 13

pkt' a)? Jest to o tyle uzasadnione, ze niniejsze postanowienie stanowi rażącą dysproporcję uprawnień,

między Wykonawcą aZamawiającym. Stanowi zbyt daleko idące przeniesienieryzyka gospodarczego

z Zamawiającego na Wykonawcę.

oDPowIED Ż z av nvłIAJĄCEGo :

Powyższe pytanie nie dotyczy zapisów $ 12 ust. 13 Umowy.
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Pytanie 43:

Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodaó do $ 12 nowy ustęp 22
któremu nada następującą treść: ,,ZamawiĄący przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe
wykonywanie usfug wymaga posiadatia przez Zamawiającego aktywnej umowy serwisowej
dotyczącej oprogramowania Standardowego oferowanego przez producenta tego oprogramowania lub
jego partnerów. Czas rea|izacji zgloszenia przez producenta zawiesza Czas Naprawy, o czym
Wykonawca zobowiązuje się poinformowaó Zama:wiającego (zawieszenie liczone jest od momentu
przekazania zg}oszenia producentowi do czasu zakończenia rea|izacji tego zgloszenia przez
producenta). Rozwiązanie przedstawioneptzezproducenta jest dla Stron wiążące.''
oDPoWIED Ż z *tnvłIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zgadza się na dodanie nowego ustępu' Realizacja usfug powinna odbywać się na
podstawie Umowy.

Pytanie 44:

Pytanie do załącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienió $ 14 ust. 5 Umowy, w ten
sposób, że zmieni słowo ',umowy'' na 

',IJmowy", a ponadto doprecynlje co ronsmie przez
stwierdzenie ,,ani jej [Umowy] treśó w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa''.
oDPowIED Ż z ev nwIAJĄCEGo :

Zamawiający zmieni $ l4 ust. 5 Umowy na:

obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fald" zawarcia Umowy ani jej treść fUmowy] w
zakresie określonym obowiązuj ącymi przepisami prawa.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Prawem Zamowięil Publicznych więc treść zawieranych
umów jest jawna.

Pytanie 45:

Pytanie do załącznikaw Ż do sIwZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do $ 14 nowy ust. 9, któremu
nada następującą treść: ,,odpowiednio powyŻsze postanowienia dotyczą ochrony informacji poufnych
Wykonawcy".
oDPowIED Ź z *t d:wIAJĄCEGo :

Zamaułiający nie doda powyzszego do Załącznikanr 2 $ 14 nowy ust. 9.

Pytanie 46:

Planie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do $ 15 ust' 16 kolejne
zdanie o następującej treści: ,,Tozsamo Zamawiający w imieniu Wykonawcy zrea|inlje obowiązek
informacyjny wobec członków Zespofu Projektowego ze strony Zamawiającego) których dane
osobowe zostaną udostępnione Wykonawcy na poftzeby rea|izacji niniejszej Umowy, poprzez
zaznajomienię swoich pracowników z Haunllą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 12 do
IJmowy".
oDPowIED Ż z alv avllA JĄCEGo :

Zamawiający doda do $ 15 ust' 16 kolejne zdanie o następującej treści:
Tożsamo Zamawiający w imieniu Wykonawcy zrealizuje obowiązek informacyjny wobec członków
Zespofu Projektowego ze strony Zamavliającego, których dane osobowe zostaną udostępnione
Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, poprzez zaznajomiente swoich pracowników z
klauzulą informacyjną, stanowiąc ą Załącznik nr 1 2 do Umowy.

Pytanie 47:

Pytanie do załącznlkanr Ż do SIWZ. Czy Zamau,iający zgodzl' się zmienić $ 16 ust. 1 Umowy i nadaó
mu następujące brzmienie: ,,Jezeli Zamawiający odmówi przewidzianego Umową współdziałarua
koniecznego do wykonania zobowiązań w zakręsie Umowy, Wykonawca wezwię Zamawiającego' w
formie pisemnej pod rygorem bęzskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując
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Zakres braku współdziałania i Żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak
współdziałania uniemożliwia realizację lub dokończenie realizacji Przedmiotu Umowy, określając
zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 30 Dni
Kalendarzowych do zapewnietia takiego współdziałania. Po upływie tego terminu Wykonawca ma
prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu
cywilnego w możliwie najszerszym zakresię dopuszczonym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa''.

oDPowIED Ż z xw d:wIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 16 ust. 1 Umowy.

Pytanie 48:

Pytanie do załącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamavtiający zgodzi się zmienió $ l6 ust. 2 Umowy i nadaó

mu następujące brzmienie: ,,Jeżeli Zamautiający pozostaje w zwłoce przekaczającej 30 Dni
Kalendarzowych z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia ztyln:łu świadczeń Wykonawcy wykonanych
w ramach Umowy. Po bezskutecznym upĘwie tego terminu Wykonawca będzie uprawniony do
odstąpienia od Umowy' Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od umowy w razie
zwłoki dfużnika w mozliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Powyzsze uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy
Zamawiający złożyŁ oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z
własnymi roszczeniami względem Wykonawcy ' np. roszczeniami o zapłatę kar umownych''.
oDPoWIED Ż z ałv xwIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ l6 ust. 2 Umowy.

Pytanie 49:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zama:wiający zgodzi się zmienió treść $ 16 ust. 5 Umowy i
nadaó mu następujące brzmienie: ,,Strony postanawiają, że odstąpienie od Umowy będzie miało
skutęk na przyszłośó.''? A jeŻeli Zamawiający zgodzi się na zmianę, to usunąć $ 16 ust. 7 jako

bezprzedmiotowy.
oDPoWIED Ż z nv nwIAJĄCEGo :

Zamawiający nię zmieni postanowienia $ 16 ust' 5 Umowy.

Pytanie 50:

Pytanie do załącznika rc 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treśó $ i6 ust. 8 w ten

sposób, Że nada mu treśó: ,,W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający!'.

oDPowIED Ż z *l ewIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ 16 ust' 8 Umowy.

Pytanie 51:

Pytanie do załącznlka nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć postanowienie $ 16 ust. 9

Umowy, jako naruszające zasadę proporcjonalności? W szczególności Wykonawca nie jest w stanie

pr zew idzieć ry zyka w ystąp ieni a taki e go zdar zenia.
oDPoWIED Ż z atv aulIAJĄCEGo :

Zamawiający nie zmieni postanowienia $ l6 ust. 9 Umowy.

Pytanie 52:

Pytanie do załącznlka rlr 2 do SIWZ. Czy Zama'wiający zgodzi się zmienió $ 17 ust. 1 Umowy w ten

sposób, Że nada mu następującą treśó: ,,odpowiedzialnośó Wykonawcy za szkody wyrządzone
Zamawiającemu z tlułu realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do kwoty w wysokości I00%

wartości łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w $ 4 ust. 1 Umowy. odpowiedzialność
Wykonawcy z tyillłu utraconych korzyści zostaje wyłączona. Wykonawca nie odpowiada za
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bezpieczenstwo i utratę danych Zamawiającego (Zamawiający jest zobowiązany do wykonywania
kopii bezpieczeństwa danych)'''
oDPowIED ż z *t xwIAJĄCEGo :

Zamavłiający nie zmieni postanowienia $ 17 ust. l Umowy.

Pytanie 53:
Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zamięnić podstawę
o dp o wi edzialno ś ci z,,op óźnietia'' na,,zw łokę" or az?
oDPowIED Ż z *l d:wIAJĄCEGo :

Zamautiający nte wyraża zgody na zamianę podstawy odpowiedzialności z ,,opóźnieria'' na ,,zwłokę''.

Pytanie 54:

Pytanie do zaŁącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić podstawę
odpowiedzialności z procentowej wartości wynagrodzenia brutto, na kwotę netto.
oDPowIED Ż z xt lwIAJĄCEGo :

Zamawiającv nie wyraża zgody na zmianę podstawy odpowiedzialności z procentowej wartości
wynagrodzenia brutto, na kwotę netto?

Pytanie 55:

Pytanie do załącznika w 2 do SIWZ. Czy Zama'wiający zgodzi się usunąó postanowienie $ 17 ust. 3
pkt. l)? Jest to o tyle uzasadnione, Że niejest możliwe przewidzenie jakie zachowanie Wykonawcy
będzie uprawniało Zamawiającego do naliczerua kary umownej'
oDPoWIED Ż z atln łułIAJĄCEG o :

Zamawiający nie wyrazazgody na usunięcie postanowienia $ i7 ust. 3 pkt' 1) Umowy.

Pytanie 56:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamavłiający zgodzi się obniżyć karę umowną, o której
mowa w $17 ust. 3 pkt. 2) do poziomu 0,050ń wynagrodzenia nętto należnego odpowiednio za dany
Etap, zakażdy rozpoczęty dzień zwłol<l.

oDP oWIED ż z dlvl awIAJĄ C EGo :

Zamawiający nie wyrażazgody na zmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 57:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zama:wiający zgodzi się obniżyó karę umowną, o której
mowa w $17 ust. 3 pkt. 3) do poziomu 1.000,00 PLN?
oDPoWIED Ż z nln avłIAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 58:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną, o której
mowa w $17 ust. 3 pkt. 4) do poziomu 500,00 PLN?
oDPowIED ż z ałv dvłIAJĄCEGo :

Zamavłiający nie wyrażazgody nazmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 59:

Pytanie do załącznika rt Ż do SIWZ' Czy Zamawiający zgodzi się obniżyó karę umowną, o której
mowa w $17 ust. 3 pkt. 5) do poziomu 100, PLN?

oDPowIED Ż z *t awIAJĄCEGo :

ZamawiĄący nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 60:
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Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyó karę umowną, o któĘ
mowa w $17 ust. 3 pkt. 6) do poziomu 200,00 PLN?
oDPoWIED Ż z xt n'wIAJĄCEGo :

Zamavliający nie wyraŻa zgody na zmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 61:

Pytanie do załącznika nt 2 do SIWZ. Czy Zamau,iający zgodzi się usunąć postanowienie $ 17 ust' 3

pkt.7)? Jest to o tyle uzasadnione, Że prawdziwym interesem Zamawiającego jest to, aby Wada
została usunięta na czas, więc niniejszakara jest nadmiarowa.
oDPowIED ż z lłłt llul IAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraza zgody na usunięcie postanowienia $ 17 ust. 3 pkt. 7).

Pytanie 62:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamavłiający zgodzi się obniżyó karę umowną, o któĘ
mowa w $ 17 ust. 3 pkt. 8) lit. a) do 300,00 PLN?

oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraŻa zgody na zmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 63:

Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiąący zgodzi się obniżyó karę umowną, o której
mowa w $ 17 ust. 3 pkt. 8) lit. b) do 500'00 PLN za każdy dzieifl
oDPoWIED Ż z płłł dulIAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kar umownych'

Pytanie 64:

Planie do załącznika nr 2 do SIWZ' Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną, o której
mowa w $ 17 ust. 3 pkt. 8) lit. c) do 100,00 PLN?
oDPowIED Ż z *r d:wIAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 65:

Pytanie do załącznika nr Ż do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyó karę umowną, o której
mowa w $ 17 ust. 3 pkt. 12) do poziomu2%o?

oDPoWIED Ż z*lavłIAJĄCEGo :

Zamavł iaj ący nie w yr aża zgo dy na zmniej szeni e w ańo ści kar umownych.

Pytanie 66:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zama'wiający zgodzi się obniżyć karę umowną, o której

mowa w $ 17 ust. 3 pkt' 14) do poziomu 50ń?

oDPoWIED Ż z *t lvlIAJĄCEGo :

Zamawiający nie wyraza zgody nazmniejszenie wartości kar umownych.

Pytanie 67:

Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyó karę umowną, o której

mowa w $ 17 ust.4 do poziomu1'0oń?

- obniżenie kar umownych jest o tyle uzasadnione' Że zgodnie z opublikowanąna stronie intemetowej

Urzędu Zamowień Publicznych ,,Ana|iząDobrych Praktyk w umowach IT'', w szczególnościrozdziaŁ
IV pkt 6 lit. D wysokośó kar umownych powinna pozostawaó w rzeczwvistym stosunku do
potencjalnych strat Zamauliającego' a dopiero obniżona wańośó spełnia taki warunek. Należy równiez
zauwaŻyÓ, że proponowana modyfikacja wpisuje się w kierunek zmian wyrażonych w Projekcie
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Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 2I.0I'2019 r.' a w szczególności w normę wyrażoną w
arI.46Ż ust. 2 pkt. 3), zgodnie zL<tórą ustalanię kar umownychrażąco wygórowanych będzie nalężało
do klauzul abuzywnych
oDPowIED Ż z *t a:wIAJĄCEGo :

Zamawiający obniżapowyższąkarę umowną do poziomu 30%'

Pytanie 68:

Pytanie do załącznikanr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się dodaó do $ 17 nowy ustęp 9, w
którym ustanowią limit kar umownych na poziomie 3O%o maksymalnego wynagrodzenia netto?
Powyższe pytanie znajduje uzasadnienie ,,Analizie Dobrych Praktyk w umowach IT'' w rozdziale'N
pkt. 6 lit. B. Bez powyższego zapisu, ryzyko |eŻące po stronie Wykonawcy jest niezwykle wysokie,
zmuszając go do uwzględnienia wspomnianego ryzyka w zaofęrowanej cenie.
oDPoWIED Ż z *l awIAJĄCEGo :

Zamavłiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu kar umownych na poziomi e 3Ooń

maksymalnego wynagrodzenia netto.

Ponadto informuiemv. iż termin składania ofert upłvwa dnia 30.08.2019r. o godz. 10:00.

Z poważaniem,
Przew odnic zqcy Komisj i Przetar gow ej

urg
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