Warszawa, dnia 20.04.2018 r.
BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/ 1003/2018
Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę dostępu do
platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - nr sprawy
1/4.8/2018
Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły
do Zamawiającego pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym
poniżej podaję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 2

Zwracam się z pytaniem odnośnie postępowania nr CBA/F-WZP/826/2018. Czy
Wykonawca wraz z ofertą składa tylko formularz ofertowy oraz oświadczenie zgodne z
załacznikiem nr 4. Czy również składamy Wszystkie dokumenty których Zamawiający będzie
żądał z rozdz. VII pkt.2
Odpowiedź na pytanie:
Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik
nr 1 do Ogłoszenia)
2) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(zalecaną treść oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do ogłoszenia).
Dokumenty o których mowa w rozdz. VII pkt.2 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
będzie żądał przed ostatecznym wyborem oferty od wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
Pytanie nr 3

Ile faktur miesięcznie obsługuje Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający miesięcznie obsługuje ok. 500 faktur.
Pytanie nr 4

Czy w ramach modułu automatycznego przesyłania przez użytkowników zewnętrznych
faktur elektronicznych Zamawiający dopuszcza rozliczenie per dokument?
Odpowiedź na pytanie:
Nie, Zamawiający oczekuje skalkulowania w ofercie ceny licencji bez względu na ilość
przesyłanych faktur.

Pytanie nr 5

Czy w ramach modułu automatycznego przesyłania przez użytkowników zewnętrznych
faktur elektronicznych Zamawiający przewiduje integrację z Brokerem faktur?
Odpowiedź na pytanie:
Tak, Zamawiający przewiduje dokonanie przez Wykonawcę
automatycznego przesyłania faktur z Brokerem faktur.

integracji

modułu

Pytanie nr 6

W kontekście faktu, że Zamawiający w przedmiocie zamówienia opisuje udostępnienie
licencji w modelu Saas, Wykonawca prosi o szczegółowe wyjaśnienie par 8 punkt 2 w umowie
w szczególności wskazanie intencji wprowadzenia zapisu o niewyłącznych, pełnych licencjach.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający poprzez zapis zawarty w § 8 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik
do Ogłoszenia o zamówieniu oczekuje udzielenia przez Wykonawcę do dysponowania
i rozporządzania Platformą Zamawiającemu licencji:
- niewyłącznej (tzn. iż pomimo udzielenia przez licencjodawcę licencji Zamawiającemu,
może on w dalszym ciągu samodzielnie korzystać z utworu, a także udzielać kolejnych
licencji nowym licencjobiorcom),
- pełnej (tzn. do pełni usług w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 i 3 do Ogłoszenia o
zamówieniu).
Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji punktu umowy z " Awaria Krytyczna –
całkowita niedostępność Platformy, której Czas Usunięcia wynosi do 4 godzin" na "Awaria
Krytyczna – całkowita niedostępność Platformy; której Czas Usunięcia wynosi do 4 godzin
roboczych "
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji punktu umowy z "Awaria Zwykła –
ograniczona dostępność do działania Platformy, nie powodująca niedostępności istotnych
funkcjonalności, nie wpływająca znacznie na pogorszenie się parametrów Platformy, której
Czas Usunięcia wynosi do 48 godzin" na "Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji punktu
z "Awaria Zwykła – ograniczona dostępność do działania Platformy, nie powodująca
niedostępności istotnych funkcjonalności, nie wpływająca znacznie na pogorszenie się
parametrów Platformy, której Czas Usunięcia wynosi do 48 godzin roboczych"
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 9

Umowa Par. 1. ust. 3 - Zamawiający przewiduje płatność z góry za udostępnienie moduły
przy podpisaniu umowy?
Odpowiedź na pytanie:
Nie, zgodnie z zapisami projektu umowy § 3 ust. 5 zapłata wynagrodzenia za przedmiot
umowy będzie dokonywana miesięcznie z „dołu”.
Pytanie nr 10

Umowa Par 2. ust. 1 punkt d: Wykonawca prosi o uszczegółowienie jakie dane, w jakiej
skali i w jakim trybie zasilania ma na myśli Zamawiający. Czy ma to rozumieć jako dane
wsadowe na początku współpracy czy otrzymywane cyklicznie?

Odpowiedź na pytanie:
Zapis zawarty w § 2 ust. 1 lit. d projektu umowy stanowiącego załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu dotyczy niezbędnych danych informacyjnych dot. Zamawiającego
i prowadzonych postępowań przetargowych, celem prawidłowego uruchomienia
Platfromy i jej właściwego użytkowania.
Pytanie nr 11

Umowa Par 2. ust. 10 Czy zamawiający dopuszcza uzgodnienie z wykonawcą terminu
dostosowania platformy do narzędzia oddanego przez Urząd Zamówień Publicznych i
Ministerstwo Cyfryzacji ze względu na brak przybliżonej daty realizacji projektu oraz
specyfikacji takiej integracji?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 10 projektu umowy stanowiącego załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający wskazał, iż wyznaczy Wykonawcy termin na dostosowanie
Platformy do narzędzia oddanego przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo
Cyfryzacji, przy czym zastrzegł jednocześnie, iż nie będzie on krótszy niż 30 dni.
Przy określaniu dat realizacji prac, Zamawiający będzie brał pod uwagę stopień ich
skomplikowania a także ewentualne terminy narzucone przez inne instytucje.
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