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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Asysta techniczna 2: „Dostawy aktualizacji (w wersji elektronicznej) dokumentacji technicznej systemów, w tym optymalnych parametrów sprzętu, w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia użytkownika lub administratora Systemu (tj. zmiany struktury baz danych, dodania nowych funkcji, 
a także istotnych z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych w terminie 1 miesiąca od dnia wprowadzenia zmian. Dostarczenia zaktualizowanej wersji instrukcji dla użytkowników 
i instrukcji dla administratorów w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, kopiowania 
i drukowania”. 
Pytanie: Czy możliwość pobrania zaktualizowanej dokumentacji z portalu serwisowego wykonawcy spełnia wymóg dostawy? Czy możliwość samodzielnego wygenerowania z programu raportu zawierającego opis aktualnej struktury bazy danych spełnia wymóg dostawy?
Odpowiedź 1: 
Tak, pod warunkiem, że dokumentacja do pobrania będzie w formacie PDF.


Pytanie 2: 
Umowa 4: „dostarczania zaktualizowanych instrukcji dla użytkowników i instrukcji dla administratorów w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, kopiowania i drukowania”. Pytanie: Czy możliwość pobrania zaktualizowanej dokumentacji z portalu serwisowego wykonawcy spełnia określony 
w umowie wymóg dostawy?
Odpowiedź 2: 
Tak, pod warunkiem, że dokumentacja do pobrania będzie w formacie PDF.

Pytanie 3: 
Umowa 5: „na życzenie Zamawiającego przeprowadzania szkolenia uzupełniającego w jego siedzibie w zakresie nowych możliwości oprogramowania,”. 
Proszę o sprecyzowanie jaka maksymalna ilość dziennych szkoleń uzupełniających wchodzi w zakres umowy?
Odpowiedź 3: 
Maksymalna ilość szkoleń wymaganych przez Zamawiającego w § 6 ust.5. w punkcie 4) wzoru umowy równa się ilości zaoferowanych lat nadzoru autorskiego w ramach dostawy Systemu do prowadzenia Egzekucji i Rozliczania Tytułów Wykonawczych. Jeden rok nadzoru autorskiego jest równoznaczny 
z jednym szkoleniem jednodniowym.

Pytanie 4: 
Czy w związku z nowymi okolicznościami zamówienia istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 27 lipca 2018 r. do godz. 10:00?
Odpowiedź 3: 
Pytanie jest bezzasadne ponieważ termin składania ofert wyznaczony był na 21 sierpnia 
2018 r. Ponadto na skutek udzielonych odpowiedzi uległ on wydłużeniu do 22 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 sierpnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. 
o godz. 10:00 w sali 257.





