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Nr sprawy: FZ-I I 5189 Illi4KOI 19 Katowice, dnia 30.08.2019 r

DoĘcry: postępowania prowadzonego w trybie przetarga nieograticzonęgo o wańości zamówienia
wyŻszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
InformaĘczn€go klasy ERP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrrymaniowego i Usług Ronvoju.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iŻ zgodnie z arL 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), do Zamawiającego wpłynęb plania dotyczące treści

S[WZ' na które Zamavłiający udziela odpowiedzi poniżej:

Pytanie 93:

pkt 5.6'7. oPZ _ którę konkretnie sprawy uregulowane w umowie są tu wyłączone?

oDPowIED Ż z nlv dwIAJĄCEGo :

Zgodnie z zapisamt umowy decyzje niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy będą

podejmowanę przęz Przewodniczącego Komitetu Sterującego z wyłączeniem wszystkich spraw uregulowanych

zapisami Umowy.

Pytanie 94:

pkt 5.6.l0. oPZ _ wnosimy o poszerzenie katalogu osób wykonujących projekt o osoby będące w stały stosunku

zlęcęnia (lub innym stosunku cywilnoprawnym) z wykonawcą.

oDPoWIED Ż z xw n:wIAJĄCEGo :

Zamawiający zmieni zapisy pkt 5.6.l0. OPZ na

Projekt może być wykonywany wyłącznie przęz pracowflików Wykonawcy, osoby będące w stałym stosunku

z|ęcęnia (lub innym stosunku cywilnoprawnym) z Wykonawcą lub Podwykonawców realizujących zadania

przez niego zlęconę. Na udział kazdego Podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać uprzednią zgodę

Zamawiającego w formie pisemnej.

Pytanie 95:

pkt 5.6.15. oPZ- doŚwiadczenie pokazuje, zę okoliczności|eŻące po stronie Zamawiającego skutecznie mogą

unięmozliwić wykonawcy naLeŻ1Ąąrealizację umowy' dlatego obowiązek objęty ww. postanowieniem powinien

być symetryczny dla obu Stron. Wnosimy o objęcie nim równiez Zamavłiającego.

oDPowIED Ż z atv dwIAJĄCEGo :

Zamawiający zmięni zapisy pkt 5.6. 1 5. oPZ na'.
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Wykonawca orazZamawiający zobowiązaru sąnabieŻąco, co najmniej w formie elektronicznej, informować się

o zagroŻeniach, trudnoŚciach lub przeszkodach związanych z realizacją Projektu, w tym także o okolicznościach,

które powodują lub mogą powodować nieterminową rea|izację Projektu.

Pytanie 96:

pkt5.6.l7. oPZ-wnosimyowyczerpująceokręślęniekatalogu,,uzasadnionychprzypadkó#'.

oDPowIED Ż z*lxwIAJĄCEGo :

Przypadkami uzasadniającymi zmianę konsultanta są: nieprzestrzeganie zasad związanych z zapewnieniem

poufnoŚci przekazywanvch danych, niestosowanie się do zasad przebywania oruz pracy w siedzibię

Zamautiającego, niewystarczające kompetencje konsultanta w szczególności niewystarczająca znajomość

Systemu.

Pytanie 97:

pkt 5.6.20. oPZ _ podmioty trzęcię nie mogą być podmiotami konkurencyjnymi dla wykonawcy. Poza tym

obowiązek poufności musi rozciągać się na wszelkie udostępniane informacje - propozycja zapisu:

,,Zamawiający moŻe w trakcie realizacji wdrozenia korzystać z usług osób trzęcich, z wyłączeniem podmiotów

będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do wykonawcy, w cęlu kontroli jakości i sposobu

prowadzenia całoŚci projektu lub poszczególnych jego części. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia

takim osobom wszęlkich informacji, danych lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektrr, z wyłączeniem

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw wykonawcy. Zamau,iający podpisze stosowne Umowy z

osobami trzęcimi zobowiązujące te podmioty do zachowania poufności w zakresię jakichkolwiek informacji

uzyskanych w toku kontroli jakości, realizacji Projektu, danych o firmię Wykonawcy, danych stanowiących jego

tajemnicę przedsiębiorstwa i podwykonawców. Zamavłiający poinformuje z tygodniowym w1przedzeniem

zamiarze powierzenia realizacji czynności kontroli jakości osobom trzęcim." '

oDPoWIED Ż znllnwlAJĄCEGo :

Zamawiający posiada wybrany podmiot który będzie zajmował się kontrolą jakości i sposobem prowadzenia

całości projektu lub poszczególnych jego części.

Nie prowadzi on działalno ści zvitązanej z wdrażaniemoraz produkcją oprogramowania. 
\

Pytanie 98:

pkt 5.7. oPZ - jaka jest maksymalnaliczba uczęstników szkolenia w grupie?

oDPowIED Ż z *t eutIAJĄCEGo :

W szkolonej grupie nie będzie uczestniczyło więcej niż 12 osób.

Pytanie 99:

pkt 5.10.5. oPZ _ odwofujemy się do rozsądlłł zama:wiającego i wnosimy o wprowadzenie słusznych limitów

dziewry cW tygodniowych/miesięcznych konsultacj i telefonicznych?

oDPowtED Ż z *l ewIAJĄCEGo :

Zamawiający zmłęnizapisy pkt 5.10.5. oPZna:

Ponadto w okesie stabilizacji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania konsultacji telefonicznych w

Godzinach Roboczych w wymiarze do 30 godzin miesięcznie.
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Pytanie 100:

pkt 5.1l.4. oPZ - wnosimy o modyfikację tęgo postanowienia w następujący sposób: ,,Wykonawca jest

zobowiązany, na zlecenie Zamawiającego do podjęcia ww' prac, chyba ,że wykonanie tych prac, z ptzyczyn

obiektyvmych, j est niemo Żliw e" .

oDPoWIED Ż z ałvl xvłIAJĄ C EGo :

Zamawiający zmięni zapisy pkt 5. 1 l '4. na:

Wykonawca jest zobowiązaty, na zlęcenie Zamawiającego do podjęcia ww' prac, chyba ,że wykonanie tych

prac, z przyczyn obiektywnych, jest niemozliwe.

Pytanie 101:

pkt 5.11.6. OPZ:

l) wnosimy tez o okreŚlenie dziennego wymiaru maksymalnego, np. 8 godzin.

2) wnosimy o potwierdzenie, że prace rozwojowe mogą być równięŻ prowadzone zdalnie, z

wykorzystaniem zestawionego przęz zamawiającego tunelowego kanafu VPN.

oDPowIED Ż z *tavłIAJĄCEGo :

Zamaułiający zmięni zapisy pkt 5' 1 1.6. na:

Zamawiający moŻę zlęcać realizację Usfug Rozwojowych w siędzibię Zamawiającego w wymiarze co najmniej

6 godzin i co najwyżej 8 godzin dzięnnie. Prace rozwojowę mogą być również prowadzone zdalnie, z

wykorzystaniem zestawionęgo przęz zamaułiającego tunelowego kanału VPN'

Pytanie 102:

pkt 5.ll.7' oPZ - wnosimy o potwierdzenie, że termin realizacji z|ęcęnia jest każdorazowo ustalany przez

strony.

oDPoWIED Ż zpa wwIAJĄCEGo:

Termin realizacji zlecenia będzie każdorazowo ustalany przez strony .

Pytanie 103:

poz. 5 tabeli nr 7 oPZ (s. a2) _ czy zam|<nięty katalog ,,z}oŻonej akcji Systemu" został wskazany w pkt 5'12.3.c.

OPZ?

oDPowIED Ż z 1.lv nwIAJĄCEGo :

Zamknięty katalog ,,złoŻonej akcji Systemu'' o której mowa w poz. 5 tabeli w 7 oPZ został wskazany w pkt

5.12.3.c. OPZ.

Pytanie 104:

pkt 5.12.5.c' oPZ_ wnosimy o wykreślenie. W razie odmowy wnosimy o doprecyzowanie:

1) Że audyt nię moze być przeprowadzony przez podmiot konkurencyjny w stosunku do wykonawcy;

2) jakiego dostawcę chodzi?

3) w jakim zakresię audyt miałby być przeprowadzony?
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4) Że aldyt musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi wykonawcy(m. in.

kontrola dostępu do określonych stref), które w żaden sposób nię uniemożliwiają przeprowadzenie

kontroli.

oDPowIED Ż z *t nvłIAJĄCEGo :

Zamawiający posiada wybrany podmiot który będzie zajmował się kontroli jakości i sposobem prowadzenia

całości prqektu lub poszczególnych jego części.

Nie prowadzi on działalności związanej z wdrażanięm oraz produkcją oprogramowania.

Dostawca oznacza wybranego Wykonawcę'

Audyt będzie obejmował weryfikację jakości oraz poprawności prac realizowanychprzez Wykonawcę.

Audyt realizowany w siędzibię Wykonawcy będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi regulacjami

wewnętrznymi Wykonawcy (m. in. kontrola dostępu do określonych stref), które w żaden sposób nie

uniemożliwiaj ą przeprowadzenie kontroli.

Pytanie 105:

pkt6. oPZl

1) wnosimy o potwierdzenie, Że zamautiający wymaga 50 licencji dla użytkowników nazwanych

umozliwiających dostęp do obszarów wskazanych w poz, l-4 tabeli nr 8;

z) wnosimy o potwierdzenie, Że zamawiający wymaga 30 licencji dla biernych użytkowników nazwanych

umożliwiających dostęp do obszarów wskazanych w poz. l-4 tabeli nr 8.

oDPoWIED Ż z nłv nwIAJĄCEGo :

odpowiedŹ na to pytanie ukaze się w najbliŻszym czasie.

Biorąc po uwagę powyzsze Zawiadafiiamy, iż zgodnie z ArI. 38 ust' 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r' Prawo Zamowień Publicznych (Dz' U. zŻ0I8 r. poz.1986), Zamavłiający wprowadził zmjany
do opisu przedmiotu zamówieflia (wszystkie zmiany oznaczonę na czerwono).

Z poważaniem,

P r zew odnic zqcy Komisj i P rze tar gow ej
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