
 
 

Grudziądz, dnia 26.09.2018 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

 

ZP- /18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie opieki serwisowej 

systemu informatycznego SIMPLE ERP (znak sprawy: TI/3/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie opieki serwisowej systemu 

informatycznego SIMPLE ERP (znak sprawy: TI/3/PN/18), wpłynęły zapytania  

(nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

1. Zapytanie: 

,, Pytanie 1 SIWZ pkt. 1- godziny usług 

W związku z tym, ze Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej liczny godzin,  

a jedynie zakres między 20-25 godzin, prosimy o określenie, że w przypadku przekroczenia 

godzin ponad limit usługi będą rozliczane wg aktualnego cennika Wykonawcy, lub też 

prosimy zmianę formularza cenowego z możliwością określenia stawki godzinowej za 

wykonanie usługi ponad zakładany limit godzinowy.”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że zgodnie z ideą zawartą w treści 

SIWZ Zamawiający nie przewiduje przekroczenia 25 godzin miesięcznego limitu. 

Jednakże w wyjątkowych sytuacjach powodujących konieczność realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym lim 25 godzin miesięcznie 

powyższe będzie możliwe jedynie za zgodą zamawiającego oraz rozliczane według 

aktualnego cennika Wykonawcy.  

 

2. Zapytanie: 

,, Pytanie 2 SIWZ pkt. 2- zakres usług opieki serwisowej pkt. E)  oraz OPZ pkt. 4 

Prosimy o potwierdzenie, że  prezentowanie nowych modułów i ich możliwości w celu 

zagwarantowania aktualności oferty producenta systemu Simple ERP będzie rozliczane w 

ramach godzin serwisowych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że prezentowanie nowych modułów i ich możliwości w celu 

zagwarantowania aktualności oferty producenta systemu Simple ERP będzie 

rozliczane w ramach godzin serwisowych.  

 

 

 



 
 

3. Zapytanie: 

,, Pytanie 3 SIWZ  pkt. 2- zakres usług opieki serwisowej pkt. G, H) 

Prosimy o potwierdzenie, że prace Wykonawcy dotyczące wgrywania poprawek lub 

ewentualnych uaktualnień producenta będzie wykonywany jedynie w przypadku posiadania 

przez Zamawiającego aktualnych wersji baz danych.” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że to Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonywana aktualizacji baz danych.  

 

4. Zapytanie: 

,, Pytanie 4 SIWZ pkt. 7 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących obsługę 

przyjmowania zgłoszeń serwisowych. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za 

spełnienie tego warunku sytuację, w której konsultanci skierowani do prac przy niniejszym 

zamówieniu będą prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonując 

usługi. Wykonawca posiada w swoich zasobach osobowych pracowników zatrudnionych  

w tej formie od wielu lat. Nakaz zatrudnienia ich w formie umowy o pracę ingeruje  

w swobodę działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawców.   

Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do sytuacji, w której osoby, na tzw. 

"samozatrudnieniu” będą brały udział w realizacji umowy. Czy akceptowalne jest 

potwierdzenie, iż właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, osobiście 

wykonującym usługi jest jedynym pracownikiem tejże działalności, poprzez dostarczenie 

potwierdzenia z rejestru CEiDG?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że wymóg postawiony przez 

Zamawiającego w Rozdziale III ust. 7 SIWZ odnosi się do zatrudniania na umowę  

o pracę osób (przyjmujących zgłoszenia serwisowe) przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca lub podwykonawca osobiście 

wykonuje wymagany zakres (,,samo zatrudnienie”). Powyższe potwierdza wyrok  

z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt. KIO 2101/16 stanowiąc jednoznacznie: ,,Czytając 

literalnie przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, należałoby dojść do wniosku, że osoba 

prowadząca działalność gospodarczą nie jest w stanie spełnić wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, a więc nie może wziąć udziału w przetargu. Z drugiej jednak 

strony, trudno dyskryminować przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

Dlatego też art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, należy interpretować przez pryzmat celu, jaki 

przyświecał ustawodawcy. Celem tym było położenie kresu patologii związanej z 

wymuszaniem na pracownikach zgody na pracę na umowach śmieciowych. Artykuł 29 ust. 

3a ustawy Pzp, dotyczy bowiem stosunków między wykonawcą a pracownikami. Mamy 

tutaj do czynienia z czynnościami podejmowanymi bezpośrednio przez wykonawcę, których 

przepis ten nie obejmuje. W powyższym zakresie Izba wskazuje, iż w zakresie spółki 

osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności 

określonych przez zamawiającego, brak jest możliwości zastosowania obowiązku 

zatrudniania takich osób na umowę o pracę”.  

 

 

 

 



 
 

5. Zapytanie: 

,,Pytanie 5 UMOWA par. 1 pkt. 9 oraz OPZ WARUNKI REALIZACJI USŁUG 

SERWISOWYCH pkt.8 

Zgodnie ze wzorem umowy zgłoszenia o błędach systemu oraz zamówienia na nowe 

funkcjonalności przyjmowane są: za pomocą systemu zgłaszania błędów oraz mailem. Czy 

zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu: „przyjmowanie zgłoszeń następuje 

poprzez narzędzie Helpdesk, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie Wykonawcy,  

a w przypadku braku dostępności narzędzia HelpDesk za pomocą e-maila bądź telefonu”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody 

na zmianę przedmiotowego zapisu, gdyż przesłanie jedynie w formie e-mail nie 

zostałyby zewidencjonowane na generowanym automatycznie protokole (jak zostało 

wskazane w pytaniu nr 6).  

 

6. Zapytanie: 

,, Pytanie 6 UMOWA par. 1 pkt. 10 oraz par. 2 pkt. 2  

Prosimy o dopuszczenie, aby prace wykonane na rzecz Zamawiającego w ramach opieki 

serwisowej wraz z ilością roboczogodzin były ewidencjonowane na protokole 

generowanym automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia 

HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy?”. 

Odpowiedź:. 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuję, że akceptuje powyższą 

formę protokołu.  

 

7. Zapytanie: 

,, Pytanie 7 UMOWA par. 3 

 Prosimy o dodanie zapisu: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar 

umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest 

uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia 

Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana 

kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru 

uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie 

ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez 

Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem 

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że w wypadku 

wystąpienia powyższej sytuacji (na etapie realizacji przedmiotu zamówienia), 

Zamawiający dokona analizy przedstawionego przez Wykonawcę stanu faktycznego i 

zajmie ostateczne stanowisko. 

 

8. Zapytanie: 

,, Pytanie 8 UMOWA 

Ze względu na zakres przedmiotu umowy prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający 

zaakceptuje umowę Powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru 



 
 

Wykonawcy, bądź też prosimy o dołączenie załącznika przez Zamawiającego. Dokładne 

określenie zasad przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług opieki serwisowej i 

jakichkolwiek działań Wykonawcy u Zamawiającego”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający przekaże 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy zasady przetwarzania danych osobowych (według 

wzoru sporządzonego przez Zamawiającego).  

 

9. Zapytanie: 

,, Pytanie 9 OPZ WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH pkt.4 

Prosimy o dopuszczenie po zaewidencjonowaniu przez użytkownika Zgłoszenia 

Serwisowego w systemie nadania mu statusu „nowe”. Zmiana ta podyktowana jest 

wykorzystywanym już przez Wykonawcę elektronicznym narzędziem do zgłoszeń 

HelpDesk?”. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

alternatywną nazwę statusu zgłoszenia, pod warunkiem, że zachowany zostanie 

towarzyszący danej nazwie cel. 

 
 

10. Zapytanie: 

,, Pytanie 10 OPZ WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH pkt.4 

Prosimy o dopuszczenie, że po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia 

Serwisowego zostaje ono przypisane do właściwego Konsultanta Serwisu. Jednocześnie, 

nie później niż w czasie reakcji przewidzianym dla subskrybowanego przez Zamawiającego 

wariantu warunków pracy serwisu w systemie HelpDesk zostaje zgłoszeniu nadany 

unikalny numer oraz status „podjęte”. Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym już 

przez Wykonawcę elektronicznym narzędziem do zgłoszeń HelpDesk?”.  
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

alternatywną nazwę statusu zgłoszenia, pod warunkiem, że zachowany zostanie 

towarzyszący danej nazwie cel. 

 
 

11. Zapytanie: 

,, Pytanie 11 OPZ WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH pkt.7 
Prosimy o dopuszczenie obsługi Zgłoszenia Serwisowego dla przyjmowania jednego  

z następujących statusów: nowe, podjęte, aktywne, odrzucone, zrealizowane, zamknięte. 

Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym już przez Wykonawcę elektronicznym 

narzędziem do zgłoszeń HelpDesk?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

alternatywne nazwy statusów zgłoszenia, pod warunkiem, że zachowany zostanie 

towarzyszący danej nazwie cel. 

 

12. Zapytanie: 

,, Pytanie 12 OPZ WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH  

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym to użytkownik Zamawiającego zamyka 

zgłoszenie po przejściu zgłoszenia w status „zrealizowane” lub w przypadku braku reakcji 



 
 

ze strony Zamawiającego zgłoszenie zostanie zamknięte automatycznie w ciągu 7 dni od 

momentu przejścia zgłoszenia w status zrealizowane”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza sytuację  

w której to użytkownik Zamawiającego zamyka zgłoszenie po przejściu zgłoszenia  

w status „zrealizowane” lub w przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego 

zgłoszenie zostanie zamknięte automatycznie w ciągu 14 dni od momentu przejścia 

zgłoszenia w status zrealizowane. 

 

13. Zapytanie: 

,, Pytanie 1 UMOWA par. 2 pkt. 1 

Prosimy o zmianę zapisu „Płatność z tytułu opieki serwisowej systemu informatycznego 

SIMPLE ERP następować będzie za miesięczny okresy rozliczeniowe tj. za dostęp do 

nowych wersji wraz z pakietem do 25 godzin, na podstawie faktury wystawionej na 

początku okresu rozliczeniowego. Płatność z tytułu opieki serwisowej systemu 

Informatycznego SIMPLE ERP za usługi świadczone poza określonym powyżej pakiecie 

odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego. 

Lista wszystkich prac wykonanych i zamkniętych w okresie rozliczeniowym będzie dostępna 

dla Zamawiającego w każdym czasie w narzędziu HelpDesk. Taki sposób rozliczeń wpływa 

korzystnie na zaproponowaną cenę, ponieważ Wykonawca nie będzie musiał kalkulować 

wartości pieniądza w czasie oraz zabezpieczać środków na jednorazowe pokrycie 

zobowiązań.” 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że nie wyraża zgody na 

proponowaną zmianę treści SIWZ. Ponadto informuję, że brak zmiany nie powoduje 

negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy, gdyż zaproponowaną cenę oferty 

stanowiącą wartość umowy będzie otrzymywał przez 24 miesiące w comiesięcznych 

ratach.  

 


