Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/03/PN/BR-2/2020
Katowice, dnia 16.04.2020 r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową
platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym
stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych.. Znak sprawy: ZP/03/PN/BR-2/2020.

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (5)
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1. W załączniku nr 8 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), w rozdziale VIII, punkt 5 b)
Zamawiający uwzględnił w odpowiedzialności Wykonawcy sformułowanie "wadliwą
konfiguracją maszyn wirtualnych udostępnionych Wykonawcy".
Bez udzielenia Wykonawcy dostępu administracyjnego do oprogramowania zarządcy maszyn
wirtualnych, realizacja konfiguracji maszyn przez Wykonawcę nie będzie możliwa.
Proszę o wykreślenie tego fragmentu z gwarancji dostępności.
Odpowiedź: Wykonawcy nie zostanie udzielony dostęp administracyjny do oprogramowania
zarządcy maszyn wirtualnych. Wykonawca jest zobowiązany do określenia parametrów
konfiguracyjnych udostępnionych maszyn wirtualnych, Zamawiający w oparciu o te
parametry skonfiguruje udostępnione maszyny wirtualne.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie VIII 5b) załącznika nr 8
(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w ten sposób, że zapis:
„b. dostępność do Systemu na poziomie 95% w skali kwartału w okresie trwania
gwarancji. Gwarancja dostępności obejmuje zapewnienie bezawaryjnej pracy Systemu w
zakresie awarii związanymi z błędami w kodzie, wadliwą konfiguracją systemów
operacyjnych i bazodanowych posadowionych na udostępnionych Wykonawcy maszynach
wirtualnych, wadliwą konfiguracją maszyn wirtualnych udostępnionych Wykonawcy oraz
błędów wynikłych w związku z aktualizacją systemów operacyjnych i bazodanowych, a
także innych komponentów wykorzystanych przez Wykonawcę do budowy Systemu.”
zastępuje zapisem:
„b. dostępność do Systemu na poziomie 95% w skali kwartału w okresie trwania
gwarancji. Gwarancja dostępności obejmuje zapewnienie bezawaryjnej pracy Systemu w
zakresie awarii związanymi z błędami w kodzie, wadliwą konfiguracją systemów
operacyjnych i bazodanowych posadowionych na udostępnionych Wykonawcy maszynach
wirtualnych, wadliwą konfiguracją maszyn wirtualnych udostępnionych Wykonawcy
dokonaną przez Zamawiającego zgodnie z parametrami konfiguracyjnymi wskazanymi
przez Wykonawcę oraz błędów wynikłych w związku z aktualizacją systemów operacyjnych
i bazodanowych, a także innych komponentów wykorzystanych przez Wykonawcę do
budowy Systemu.”
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Zmodyfikowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący Załącznik Nr 8
do SIWZ został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.04.2020r.
Pytanie 2. Zgodnie z pkt. 15.1.3.2.1. SIWZ Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie dysponował
minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy,
która:
[..]
• posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub równoważnym;
[..].
Wobec powyższego zapisu prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest aby osoba,
która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy posiadała
kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 lub metodyka
równoważną, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub certyfikatem
równoważnym?
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 15.1.3.2.1. tiret 2
SIWZ poprzez zmianę jego brzmienia na:
„posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem
PRINCE2 Practitioner, lub certyfikatem PMI PMP, lub certyfikatem IPMA na poziomie
przynajmniej C lub innym certyfikatem równoważnym”
Równocześnie w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) w pkt. 1 tiret 2 tabeli zawierającej wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami zapis:


„posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub równoważnym;,

zastępuje zapisem:


„posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem
PRINCE2 Practitioner, lub certyfikatem PMI PMP, lub certyfikatem IPMA na poziomie
przynajmniej C lub innym certyfikatem równoważnym”

Zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zmodyfikowany
wykaz osób stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ został opublikowany na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 16.04.2020r.
Pytanie 3. W załączniku nr 8 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), w rozdziale II, punkt 5
Zamawiający pisze:
"Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kodu źródłowego systemu wraz z
dokumentacją, zgodnie z wytycznymi w sekcji Dokumentacja."
Czy Zamawiający dopuszcza realizację części funkcjonalności systemu za pomocą
zainstalowania gotowego oprogramowania z zamkniętym kodem, bez możliwości przekazania
kodu źródłowego, oraz dostarczenia licencji na to oprogramowanie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza realizacji części funkcjonalności systemu za pomocą
zainstalowania gotowego oprogramowania bez dostarczenia licencji na to oprogramowanie.
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Zamawiający wskazuje, że:
1) zgodnie z załącznikiem nr 3 (wzór umowy) § 11 ust. 13 „Ilekroć zgodnie z postanowieniami
Umowy Zamawiający nabywa na jakiejkolwiek podstawie prawnej uprawnienie do
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych
zmian do określonego oprogramowania lub korzystania i rozporządzania autorskimi prawami
zależnymi do opracowań oprogramowania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
oprogramowanie również w formie kodu źródłowego.”
2) zgodnie z załącznikiem nr 3 (wzór umowy) § 11 ust. 9 zd. 1 i 2 „Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne licencje do oprogramowania stworzonego
przez podmioty trzecie, a wykorzystywanego przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu
Umowy i niezbędnego do jego prawidłowego działania przez czas nieokreślony. W tym
zakresie Wykonawca zobowiązuje się nabyć wszelkie niezbędne licencje z prawem udzielania
dalszych licencji lub zapewni licencje z takim prawem bezpośrednio od producenta lub
dystrybutora oprogramowania.”
Zamawiający dopuszcza realizację części funkcjonalności systemu za pomocą zainstalowania
gotowego oprogramowania stworzonego przez podmioty trzecie z zamkniętym kodem, bez
możliwości przekazania kodu źródłowego. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w
załączniku nr 3 (wzór umowy) w § 11 ust. 9 poprzez usunięcie zdania 3 i 4 oraz nadanie mu
brzmienia:
„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne licencje do
oprogramowania stworzonego przez podmioty trzecie, a wykorzystywanego przez
Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy i niezbędnego do jego prawidłowego
działania przez czas nieokreślony. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się nabyć
wszelkie niezbędne licencje z prawem udzielania dalszych licencji lub zapewni licencje z
takim prawem bezpośrednio od producenta lub dystrybutora oprogramowania”.
Zmodyfikowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ został opublikowany na
stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.04.2020r.
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 8 (Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia), w rozdziale II, punkt 5 poprzez nadanie mu brzmienia:
"Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kodu źródłowego systemu wraz z
dokumentacją, zgodnie z wytycznymi w sekcji Dokumentacja. Obowiązek dostarczenia
kodu źródłowego nie dotyczy wchodzącego w skład systemu oprogramowania
stworzonego przez podmioty trzecie, niezbędnego do prawidłowego działania systemu."
oraz w rozdziale VII, punkt 1 poprzez dodanie lit. m w brzmieniu:
"dokumentację techniczną dotyczącą użytego przez Wykonawcę oprogramowania i
bibliotek firm trzecich w zakresie ich instalacji, konfiguracji, obsługi oraz interfejsów
programistycznych."
Równocześnie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert
na „Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową
platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym
stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych” do dnia 24.04.2020 r. godz. 08:30.
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmienia się pierwsze zdanie w punkcie 26.1.
nadając mu następujące brzmienie: „Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres
podany w części I pkt 2 w terminie do 24.04.2020 r. godz. 08:30”.
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W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 24.04.2020 r. godz.
09:00. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu
następujące brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24.04.2020 r. godz. 09:00 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Kossutha 6 pokój nr 121.”
W związku z powyższym zmianie ulega zapis w punkcie 23.1 SIWZ dotyczący terminu otwarcia ofert i
otrzymuje następujące brzmienie: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 24.04.2020 r.
godz. 09:00”.

Załączniki:
1. Zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – tekst ujednolicony z
dnia 16.04.2020 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ – tekst
ujednolicony z dnia 16.04.2020 r.
3. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ – tekst ujednolicony z dnia 16.04.2020 r.
4. Wykaz osób stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ – tekst ujednolicony z dnia 16.04.2020 r.

Zastępca Dyrektora
Ds. Badań i Rozwoju
mgr inż. Piotr Cofałka
.......................................................
/podpis Kierownika zamawiającego/
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