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dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
usług opieki serwisowej oprogramowania Egeria w celu zapewnienia poprawnego
i nieprzerwanego (stabilnego) działania oraz jego rozwoju (1036/2019/C)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), informuje, że wpłynęły
pytania dotyczące treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej SIWZ, na które udziela odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
„We wzorze umowy Zamawiający napisał, że: Wykonawca zobowiązuje się do wyceny
Wniosków o zmianę metodami wyceny określonymi w Załączniku nr 4 do Umowy, przy
uwzględnieniu łącznego limitu dla wszystkich Wniosków o zmianę nie większego niż 600
Osobodni.
W związku z powyższym brzmieniem zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że cały punkt
2 (łącznie z podpunktami a, b, c) jest objęty wnioskami o zmianę i ma być określony jako
iloczyn 600 Osobodni i wartości jednego Osobodnia.
Pytający ma wątpliwość związaną z układem tekstu pomiędzy wzorem umowy (Il. Przedmiot
Umowy, str. 6) - z którego wynika, że cały punkt 2) Usługi modernizacji Oprogramowania
można zrozumieć jako "zgodnie ze zgłoszonymi przez KOWR Wnioskami o zmianę":
2) Usługi modernizacji Oprogramowania:

a) dostosowanie Oprogramowania do nowych wersji Oprogramowania
narzędziowego oraz Sprzętu komputerowego,

b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu,
c) inne usługi modernizacyjne lub konserwacyjne, w tym modyfikacja
danych, realizowane w ramach określonej czasochłonności*
zgodnie ze zgłoszonymi przez KOWR 'Wnioskami o zmianę.
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3, Procedura Naprawy Błędów i realizacji Zgłoszeń serwisowych jest
szczegółowo określona w Załącznikach nr I nr 2 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wyceny Wniosków o zmianę metodami
wyceny określonymi w Załączniku nr 4 do Umowy, przy uwzględnieniu
łącznego limitu dla wszystkich wniosków o zmianę nie większego niż 600
Osobodni.

- a wzorem formularza ofertowego, gdzie zdanie: "zgodnie ze zgłoszonymi przez
KOWR Wnioskami o zmianę" jest wyraźnie umieszczone tylko w podpunkcie c).

2) za usługi modernizacji Oprogramowania:
dostosowanie
Oprogramowania
do
nowych
narzędziowego oraz Sprzętu komputerowego,

a)
b)
c)

wersji

Oprogramowania

wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu,
inne usługi modernizacyjna lub konserwacyjne, w tym modyfikacja danych, realizowana
w ramach określonej czasochłonności, zgodnie ze zgłoszonymi przez KOWR Wnioskami
o zmianę

w kwocie określonej jako iloczyn 600 Osobodni I wartości Jednego Osobodnia,
którą to wartość ustalono na
podatek VAT;

. zł (słownie złotych. •

w tym

Przy czym zgodnie ze wzorem formularza ofertowego cały punkt 2) ma być
określony jako iloczyn 600 Osobodni i wartości jednego Osobodnia.”
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający potwierdza, że cały punkt 2 jest objęty wnioskami o zmianę i ma być określany,
jako iloczyn 600 Osobodni i wartości jednego Osobodnia.
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty stanowi załącznik
do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:
„W punkcie Il. Przedmiotu Umowy, par 2, pkt 10 Zamawiający napisał: Niedokonanie
Naprawy błędów Oprogramowania EGERIA objętego SLA w terminach określonych w 4 ust.
1 Załącznika nr 2 uprawnia Zamawiającego do zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego”
bez upoważnienia sądu, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Z związku z powyższym:
1) Prosimy o zdefiniowanie roli „wykonawcy zastępczego",
2) Prosimy o wyjaśnienie kto nabywa prawa autorskie i majątkowe do
zmodyfikowanego lub wytworzonego przez „wykonawcę zastępczego” kodu
źródłowego w wyniku naprawy?
3) Prosimy o potwierdzenie, że obecny Wykonawca nie ma obowiązku
przekazywania kodu źródłowego systemu Egeria „wykonawcy zastępczemu'.
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4) Kto przejmuje zlecenia serwisu na naprawę nowego kodu wytworzonego
w wyniku awarii czy naprawy przez „wykonawcę zastępczego” i na jakich
zasadach?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
W związku z wątpliwościami dotyczącymi „wykonawstwa zastępczego”, Zamawiający
informuje, że:
1. „Wykonawca zastępczy” jest to podmiot trzeci wskazany przez Zamawiającego;
2. Prawa autorskie i majątkowe do zmodyfikowanego lub wytworzonego przez „wykonawcę
zastępczego” kodu nabywa Wykonawca, który ponosi koszty związane z naprawą błędów;
3. Zamawiający potwierdza, że obecny Wykonawca nie ma obowiązku przekazania kodu
źródłowego systemu Egeria;
4. Zlecenia serwisu na naprawę nowego kodu wytworzonego w wyniku awarii czy naprawy
przez „wykonawcę zastępczego” przejmuje Wykonawca, na zasadach opisanych
w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W związku z powyższym termin składania ofert upływa dnia 23.07.2019 r., o godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.07.2019 r. o godz. 12:00.
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