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Slupsk, dnia 21.07 .2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,rUsluga serwisu i wsparcia dla aplikacji
Simple ERP i HIS Esculap oraz usluga asysty serwisowej systemu IRIS"
- nr sprawy 59lPNl20l7

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznychZarnawiajqcy przekazvje
treSi zapfiaft dotycz1cych zapis6w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia wrv z
wyja$nieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplyngly nastgpuj4ce zapytaria:

Pvtanie nr 1:

,,Formularz cenowy:
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zwiryku z podanym wzorem formularua na etapie realizacji
uslugi Zarnawiaiqcy nie bgdzie wymagal podzialu uslug z Wszczeg6lnieniem na
poszczeg6lne systemy Eskulap oraz Simple."
O dp. Z amawiaj qcego : Z amawiaj qcy p otwierdza.

Pvtanie nr 2:
,,ZaNqczrik nr 4 punkt 3:
Prosimy o doprecyzowanie tresci powyhszego punktu ze wzglgdu na brak treSci opisuj4cej
lvym6g Zarnawiaj4cego. W obecnym stanie jest on niemozliwy do zidentyfikowania."
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy wykreila ten punkt z opisa przedmiotu zamdwienia dla
czgSci nr 7.

Pvtanie nr 3:
,,Zalqcznik nr 4 punkt 8

Czy Zanawiaj4cy zaakceptuje system HelpDesk, kt6ry rejestruj e nrhej wymienione statusy

zgNoszenia:

PRZYPISAI\E - status informuj4cy o konsultancie przyjmuj4cym dane zgloszenie
KLIENT - status zgNoszenia ,,po stronie Klienta", w kt6rym zostalo skierowane pytanie
wymagaj4ce wyjaSnienia ze strony Klienta
AKTYWNE - z$oszenie w trakcie rcalizacji
ODRZUCONE - z$oszenie odrzucone (zazwyczaj wczeSniej rczwiryane, lub anulowane w
wyniku blgdne-go/powielonego zapisu)
ZREALIZOWANE - zgloszenie zgNoszone do Klienta do weryfikacji i zamknigcia
ZAMKNIQTE - status zamknigtego zg!,oszenia?"

Odp. Zamawiajqcego: Tak, Zamawiajqcy zaakceptuje taki system.

Pvtanie nr 4:

,,ZaN1cznik nr 4 strona 9lll OPZ czgfici l, pod punktem 9
Prosimy o informacjQ, czy Planowanie Czasu Pracy jest zakresem niniejszego postgpowania.
W Zadnym innym miejscu SIWZ nie ma mowy o systemie Planowania Czasu Pracy."
Odp. Zamawiaj qcego : Nie.



Pvtanie nr 5:
,,Pytanie 5 Ze wzglgdu na brak limit6w godzin serwisowych w niniejsrym postgpowaniu

prosimy o doprecyzo-wani e przez Zamawiaj4cego np. 120 godzin ustug w okresie 6 miesigcy,

oruz do1azd do siedziby uzytkownika rczliczany jako r6wnowarto56 3,5 godziny uslug za

kazdorazowy dojazdjednego konsultanta lub/i wyodrgbnienie w formularzu cenowym stawki
za godzing uslug i dojazd, r6wnie? w przypadku przekroczeria ewentualnego limitu godzin
uslug. Brak limitu w tym zakresie powoduj e zrLaczy wzrost ceny, nawet dwukrotny."
Odp. Zamawiajqcego: 120 godzin na 6 miesigcy.

Pvtanie nr 6:

,,IJmowa paragraf 5:
Prosimy o dodanie zapisu: ,,Przewidnane w niniejszym paragrafie wysoko5ci kar umownych
sg wysokoSciami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okolicznoSci uprawniaj4cych
Zamawiaj4cego do naliczeriakar umow-nych, ZanawiEqayjest uprawniony do miarkowania
ich wysokoSci w zaleimoSci od charakteru uchybienia Wy-konawcy obowipkom umownym.
Dotyczy to w szczeg6lnoSci sytuacji, gdy przewtdziana kara umowna jest zdaniem Stron

umowy wyg6rowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcg obowi4zkom
umownym. Ostatecma decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest
podejmowana indywidulanie przez Zanavnaj4cego. Naliczenie kar umownych jak i
miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiaj4cego. Wykonawcy nie przysluguj e roszczerie z

tego tlrhrfu.""
O dp. Z amawiaj qceg o : Z amawiaj qcy p o dtr4ymuj e zap tsy S IWZ.

Pvtanie nr 7:

,,IJmowa paragraf 5 ust. 4:
Prosimy o informacjg, czy Zamawiaj4cy mial na mySli ustgp 1-3, a nie 1-4 jako opisano.

Prosimy o poprawg omylki pisarskiej."
Odp. Zamawiajqcego: Tak, chodzi o pkt I-3, Zmiana zostanie wprowadzona do umowy.

Pvtanie nr 8:
,,IJmowa paragraf 5:
Prosimy o zmiang warto6 ci naliczania kar umownych od wartoSci niezrealizowanej umowy."
O dp. Z amawiaj qc e go : Z amawiaj qcy p o dtrzymui e zapisy S IWZ.

Pvtanie nr 9:

,,Umowa paragraf 5, ustgp I :

Zamawiajqcy nie przewrdzial w umowie sytuacji odst4pienia od realizacji umowy z winy
Zamawiaj4cego. Prosimy o uwzglgdnienie w umowie tych samych kar w przypadku

odst4pienia od umowy zwiny Zamawiaj4cego."
O dp. Z amawiaj qce g o : Z amawiaj qcy p o dtr4ymui e zap isy S IWZ.

Pvtanie nr 10:

,,Kryterium oceny ofen - cena

Czy Zantawiaj4cy przewiduje dodanie drugiego kryterium oceny ofert?"
Odp. Zamawiaj qcego : Nie.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamtwiajqcego
w dniu 21.07.2017r.
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