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Odpowiedzi na zapytania oferentów w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług doradztwa 
technicznego w ramach projektu „PLATFORMA OPEN OPOCZNO - SAMOOBSŁUGOWY PORTAL 
MIESZKAŃCA" . 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
Jakie będą zadania doradcy technicznego w kontekście zadania 
projektowego związanego z modernizacją sieci komputerowej w 6 
budynkach urzędu oraz zmiany lokalizacji serwerowni? 
W ramach zadania projektowego dotyczącego modernizacji s1ec1 
komputerowej Urzędu Miejskiego w Opocznie do głównych zadań doradcy 
technicznego należeć: będzie współpraca przy opracowaniu dokumentacji 
przetargowej wyłonienia wykonawcy zadania (w oparciu o dokumentację 
techniczną będącą przedmiotem odrębnego zamówienia) oraz opiniowanie 
zgodności zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej z 
zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zamawiający nie wyklucza konieczności zasięgnięcia opinii doradcy w 
kwestiach wyżej nie wymienionych, np. udzielania odpowiedzi na zapytania 
potencjalnych oferentów w postępowaniu lub ocena zgodności złożonych w 
postępowaniu ofert z warunkami określonymi w SIWZ. 
Jaką dokumentacją projektową dysponuje Zamawiający? Prosimy o 
wymienienie dokumentów, w szczególności informacje czy są projekty 
techniczne dla wdrażanych rozwiązań . 

Podstawą do określenia warunków i zakresu realizacji poszczególnych 
zadań projektu jest studium wykonalności projektu, które będzie 

udostępnione Wykonawcy usług doradztwa technicznego. 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną dla planowanych do 
wdrożenia rozwiązań. 

Zamawiający przewiduje zlecenie opracowania dokumentacji technicznej 
modernizacji sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Opocznie w ramach 
odrębnego postępowania . Przewidywany termin opracowania 
dokumentacji : koniec stycznia 2017 r. 
Pozostałe zadania wymagają opracowania szczegółowych warunków 
realizacji na podstawie ramowych zakresów funkcjonalnych , opisanych w 
studium wykonalności dla projektu . 
Zamawiający nie wyklucza, iż wykonawcy zadań : wdrożenie szyny danych 
oraz wykonan ie miejskiego portalu komunikacyjnego wraz z integracją z 
ePodatkami i ePuap oraz płatnościami online w wersji stacjonarnej i 
mobilnej zostaną wyłonieni na podstawie przepisów określonych w 
Rozdziale 3a ustawy Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164) . 
Zamawiający nie wyklucza, że w odniesieniu do zadań : wdrożenie szyny 
danych oraz wykonanie miejskiego portalu komunikacyjnego wraz z 
i ntegracją z ePodatkami i ePuap oraz płatnościami online w wersji 
stacjonarnej i mobilnej, skorzysta z uprawnień określonych w art. 31a - 31d 
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ustawy Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
W takim wypadku doradca będzie zobowiązany uczestniczyć (w sposób 
określony w zaproszeniu do składania ofert) w prowadzonym przez 
Zamawiającego dialogu technicznym lub w dialogu konkurencyjnym. 
Czy modernizacja sieci komputerowej wraz z przeniesieniem serwerowni 
wymagała będzie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac 
budowlanych? 
Nie, w ramach zadania Zamawiający nie będzie prowadził prac 
wymaqających pozwolenia na budowę ani zqłoszenia prac budowlanych. 
Czy Zamawiający posiada program funkcjonalno użytkowy do modernizacji 
sieci? 
Zamawiający nie posiada i nie zamierza wykonywać programu 
funkcjonalno - użytkowego dla zadania modernizacji sieci komputerowej 
Urzędu Miejskiego w Opocznie. Prace będą prowadzone w oparciu o 
projekt techniczny , którego wykonanie będzie zlecone odrębnym 

zamówieniem. Planowany termin opracowania projektu technicznego to 
styczeń 2017. 


