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znak sprawy: OR-IV.272.2.16.2020.DS   Rzeszów, dnia 27-05-2020 r.  

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi 
prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie” znak sprawy OR-IV.272.2.16.2020. Na podstawie 
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) Województwo Podkarpackie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 

 

Wyjaśnienie przez Zamawiającego treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie 

systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez 

Województwo Podkarpackie” znak sprawy OR-IV.272.2.16.2020. 

Pytanie 1: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 8  

Zamawiający nakłada wymóg dostępności wszystkich wskazanych osób 5 dni w tygodniu w godzinach 

7.30-15.30. Wykonawca może zagwarantować Zamawiającemu, że w tych godzinach będzie dostępna 

osoba posiadająca konieczną wiedzę i doświadczenie. Nie może natomiast zagwarantować, że 

wskazana w umowie osoba nie ulegnie zmianie, z uwagi na wyjątkową sytuację - np. choroba, 

rozwiązanie stosunku pracy lub urlop.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: w przypadku niedostępności osoby wyznaczonej     

w pkt 1 Wykonawca wyznaczy inną osobę o niemniejszym doświadczeniu, a dane osoby do kontaktu 

przekaże Zamawiającemu niezwłocznie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 2: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 9, ust. 3 
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W związku z Zasadą równego traktowania oferentów wnioskujemy o równe traktowanie producentów 

oprogramowania, którzy zgodzie z obowiązującym brzmieniem §9 ust. 3 muszą przenieść autorskie 

prawa majątkowe do oprogramowania a dystrybutorami dostarczającymi oprogramowanie stron 

trzecich, a od których Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia licencji. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o zmianę §9 ust. 3 na: 

Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem Umowy, niezależnie 

od poniesionych przez Wykonawcę kosztów, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do oprogramowania wytworzonego w ramach i na potrzeby wyłącznie realizacji 

Przedmiotu Umowy, zapewnienie niezbędnych licencji do oprogramowania standardowego tj. 

znajdującego się w ofercie producenta i dystrybuowanego szeroko na rynku oraz oprogramowania stron 

trzecich. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 3: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 9, ust. 8, 9  

Czy Zamawiający w obliczu faktu – że Wykonawca posiada w swojej ofercie oprogramowanie 

spełniające wymagania funkcjonalne i oprogramowanie to funkcjonuje u znacznej liczby Klientów – 

Zamawiający zrezygnuje z obowiązku przeprowadzania testów akceptacyjnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 4: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 10, ust.1  

Nawet w trudnej epidemiologicznej obecnej sytuacji Zamawiający nie wyraził zgody na wydłużenie 

okresu przygotowania harmonogramu wdrożenia. Nie ulega jednak wątpliwości, że sprawne i efektywne 

rozpisanie harmonogramu, w który wpisana zostanie skuteczna integracja z oprogramowaniem firm 

zewnętrznych jest kluczowym punktem realizacji przedsięwzięcia.  

Wykonawca wskazuje, że ułożenie harmonogramu będzie wymagało konsultacji z przedstawicielami 

firm zewnętrznych oraz z Zamawiającym. Na tej podstawie będziemy mogli stworzyć ogólny 

harmonogram, którego będziemy w stanie dotrzymać. Opierając się na naszym doświadczeniu, termin 

10 dniowy na wykonanie takich konsultacji jest niewystarczający, w szczególności biorąc pod uwagę 

również obostrzenia związane z pandemią. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu do 

20 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 5: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 13, ust.2, pkt b  

Czy Zamawiający może dookreślić, co rozumie przez pojęcie “interes publiczny”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że za „interes publiczny” uznaje w szczególności korzyści 

uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na 

administracji samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych, związanych np. oświaty, kultury, porządku publicznego. 

Pytanie 6: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wstęp  

W związku z brakiem wystarczających informacji, na podstawie których możliwe będzie oszacowanie 

kosztów integracji z systemem sprawozdawczym użytkowanym w UMWP, prosimy o: 

- udostępnienie szczegółowych wymagań co do struktury, zakresu i sposobu integracji (wymiana za 

pomocą interfejsu API, czy za pomocą pliku wymiany danych w formacie xml.) 

- odstąpienie od wymagania w ramach tego postępowania oraz zaplanowanie prac nad integracją             

w innym trybie (wspólne wypracowanie założeń, przygotowanie kosztów  

i harmonogramu realizacji odrębnego zamówienia na dodatkową funkcjonalność) 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż integracja może nastąpić poprzez wymianę danych za 

pomocą API (SOAP), która wymaga uwierzytelnienia certyfikatem. Komunikat przesyłany jest        

z wykorzystaniem sformatowanego pliku xml zawierającego dane do sprawozdania 

finansowego. Strukturę danych określają pliki xsd, które zostały dodane jako załączniki do SIWZ. 

Pytanie 7: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wstęp  

W OPZ we Wstępie widnieje zapis dotyczący migracji: 

“możliwość przeniesienia danych z użytkowanych programów firmy Vulcan (księgowość, płace, kadry, 

Inwentarz) do nowego systemu.” W zakresie zamówienia nie znajduje się Inwentarz, natomiast 

Zamawiający oczekuje migracji danych z Inwentarza. Przeniesienia jakich danych z Inwentarza i do 

której z aplikacji oczekuje Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje aby możliwe było przeniesienie danych                    

z obecnie użytkowanego oprogramowania Vulkan (inwentarz) do dostarczonego 

modułu/systemu, który realizował będzie funkcjonalności opisane w nowododanym rozdz. 14      

w Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 
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Pytanie 8: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – System finansowo-księgowy – pkt 18  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprawozdania RB-UZ i UN w systemie finansowym       

w terminie późniejszym, tj. nie później niż w 1  kwartale 2021 roku, mając możliwość przygotowania 

tego sprawozdania w systemie Sigma w dowolnym momencie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 


