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Do Wykonawców 
w postępowaniu 
WZ/27/2020 
 

dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego Projekt 
Doradztwa Energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu.” Nr sprawy WZ/27/2020. 
 

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami. 
 

Pytanie nr 1 

Czy w szacunkowej całkowitej wartości zamówienia, która jest wykazana w dokumencie „Ogłoszenie  
o zamówieniu” zakładają Państwo również koszt serwisu i utrzymania czy tylko budowy systemu?  
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych, 
szacując wartość zamówienia wziął pod uwagę wszystkie elementy/koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym wykonanie i wdrożenie systemu, gwarancji oraz usług wsparcia i rozwoju. 
Utrzymanie systemu nie jest przedmiotem zamówienia, chyba że oferowane jest rozwiązanie 
równoważne. W ramach oferowanego rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązuje się 
również do realizacji czynności administratorskich, opisanych w OPZ pkt 6.5.24 (Część III SIWZ). 
 

Pytanie nr 2 
Czy przez wymaganie dodatkowe "W przypadku zaoferowania w ofercie Wykonawca zaimplementuje 
wizualizację reprezentującą realizację celów kwartalnych przez danego Partnera" należy rozumieć, że 
taka funkcjonalność ma być wykonana w ramach oferty czy dopiero ma zostać zadeklarowana, że 
zostanie wykonana i wyceniona osobno? 
Odpowiedź nr 2 
Wskazana funkcjonalność nie jest bezwzględnie wymagana. Jednak w przypadku, gdy Wykonawca 
oferuje (składając stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym) „Funkcję Systemu umożliwiającą 
wizualizację reprezentującą realizację celów kwartalnych przez danego Partnera” [pkt. XXI.2 Ad.4) 
Część I SIWZ (IDW)], zobowiązuje się w ofercie do wykonania ww. funkcjonalności w ramach realizacji 
umowy o zamówienie publiczne. W takim przypadku koszt wykonania tej funkcjonalności musi się 
zawierać  
w cenie budowy i wdrożenia Systemu. 
 

Pytanie nr 3 
Czy funkcjonalność prezencji celów kwartalnych ma dotyczyć danych wprowadzanych  przez Partnera 
Wiodącego z poziomu CMS? Jeżeli tak to rozumiem, że należy założy integrację z wskazanym CMSem? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie wymaga konkretnego rozwiązania prezentacji kwartalnych. Zamawiający nie wymaga 
integracji, ani nie wskazuje żadnego systemu CMS. Sposób realizacji tego wymagania pozostaje w gestii 
Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 4 
Czy oczekują Państwo możliwości samodzielnego tworzenia formularzy? 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, jednakże taka funkcjonalność nie jest sprzeczna  
z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                  Zbigniew Pawelec 


