Szczecin, 2 listopada 2017 r.

ODPOWIEDŹ
NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji
internetowej do obsługi szkoleń - nr sprawy: ZCDN/ZP/2110/8/2017
Zamawiający, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone
pytania. W związku z tym zgodnie z Rozdziałem II ust. 7 Zapytania Ofertowego nr
ZCDN/ZP/2110/8/2017, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz
modyfikacją Zapytania Ofertowego.
Pytanie nr 1:
Na stronie bip.zcdn.edu.pl jest wskazany termin ważności zapytania 3 listopada 2017 r, a w
dokumentach jakie można ze strony pobrać do postępowania widnieje data składania ofert 10
listopada 2017 r do godziny 14. PROSZĘ O DOPRECYZOWANIE która data na złożenie oferty
jest zatem wiążąca. Naszym zdaniem 10 listopada 2017 r.
Odpowiedź:
W Zapytaniu Ofertowym Zamawiający w sposób jednoznaczny wskazał jako termin składania
ofert dzień 10 listopada 2017 roku, do godz. 14.00 (Rozdział X ust. 1 Zapytania Ofertowego).
Pytanie nr 2:
Pytanie dot. Zapytanie ofertowe punkt III. Czy przeszkolenie administratora systemu w
wymiarze 8 godzin może odbyć się zdalnie on line za pośrednictwem telekonferencji i
teamviewera?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił możliwość przeprowadzenia szkolenia dla administratora systemu online, wynika to wprost z zapisów Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego (Rozdział II ust. 4
lit. c)
Pytanie nr 3:
Termin realizacji zamówienia 20 grudnia 2017 r- czy do dnia 20 grudnia 2017 r Wykonawca ma
wdrożyć system ze wszystkimi funkcjonalnościami?
Odpowiedź:
Termin realizacji całego zamówienia został określony w Rozdziale VI ust. 1 Zapytania
ofertowego na dzień 20 grudnia 2017 r.

Pytanie nr 4:
W jakim terminie Wykonawca ma przedstawić poręczenie bankowe lub gwarancje
ubezpieczeniową na 10 % wartości składanej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający określił wprost w Rozdziale XIV ust. 4 Zapytania Ofertowego, że zabezpieczenie
należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wobec
powyższego najpóźniej w dacie zawarcia umowy musi być przedstawione poręczenie bankowe
lub gwarancja ubezpieczeniowa.
Pytanie nr 5:
Odnośnie zapisów w UMOWIE: czy Zamawiający chciałby w ofercie mieć wyszczególniony
wariant z utrzymaniem i prowadzeniem serwera przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący został opisany w Zapytaniu Ofertowym i jego
Załącznikach. Oferta powinna być zatem zgodna pod względem przedmiotowym z
wymaganiami Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Czy spotkanie analityczne mające odbyć się w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, może mieć charakter online za pośrednictwem telekonferencji.
Odpowiedź:
Spotkanie analityczne może odbyć się w formie zdalnej za pośrednictwem telekonferencji na
wniosek Wykonawcy.
Modyfikacja Zapytania Ofertowego:
W związku z dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości odbycia szkolenia na wniosek
Wykonawcy w formie telekonferencji, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 do
Zapytania Ofertowego – Wzoru umowy poprzez dodanie w § 2 w ust. 5 na końcu nowego
zdania: „Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przeprowadzenie spotkania
analitycznego w formie telekonferencji.”.
Pytanie nr 7:
Umowa § 6 pkt. 9- punkt dotyczy przekazania wszelkich praw autorskich i majątkowych, czy
Zamawiający wyraża zgodne na przedstawieniem zatem oferty wariantowej z przekazaniem
praw autorskich całkowitym i z licencją niewyłączną na aplikację. Zrzeczenie się całkowite
praw, może znaczącą podnieść koszt wdrożenia aplikacji i jej serwisowania w okresie
gwarancyjnym.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. Wykonawca, zgodnie z
Rozdziałem VIII ust. 1 Zapytania ofertowego może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna
być zgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach.
Pytanie nr 8:
Umowa § 6 pkt. 11- co rozumiemy pod pojęciem usług zastępczych, z których Zamawiający
chciałby mieć prawo do skorzystania.
Odpowiedź:
Usługi zastępcze należy rozumieć uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z
wykonawstwa zastępczego.
Pytanie nr 9:
Umowa § 7 cały punkt- co w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje w pełni prawami do
aplikacji, albowiem korzystam z części na zasadach licencji i udzielił również już innym
podmiotom sublicencji na korzystanie z aplikacji? Naszym zdaniem w Umowie winny pojawić
się zapisy, iż możliwe jest przekazanie przedmiotu zamówienia na zasadzie licencji nie
wyłącznej- całkowite przekazanie praw autorskich i pokrewnych może znacznie podwyższyć
cenę za wdrożenie aplikacji.
Odpowiedź:
Przedmiot Zamówienia został w sposób jednoznaczny opisany w Zapytaniu Ofertowym i jego
załącznikach. Zamawiający wymaga przeniesienia praw autorskich i pokrewnych w zakresie
wskazanym w ww. dokumentach.

Zamawiający informuje, że poza modyfikacją dokonaną w związku z pytaniem nr 6,
Zapytanie Ofertowe i jego załączniki pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

