
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI DO 

30 000 EURO 

Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP do rozliczania kosztów 

wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, z podziałem na źródła 

finansowania 

 

Pytania i odpowiedzi 2 

 

W związku z pytaniami i wątpliwościami, które pojawiły się na spotkaniu w dniu 

19.12.2016 w stosunku do pytania nr. 15 oraz pytania numer 21, wyjaśniamy: 

1. Pytanie nr. 15: 

Jeżeli przez Oprogramowanie zgodnie z par.1 ust. 9 Umowy, rozumiemy Rozwiązanie które 

Wykonawca dostarczy, a tym Rozwiązaniem będzie (tak zakładamy) modyfikacja 

oprogramowania firmy SAP, które użytkujemy na podstawie osobnej licencji, to zgodnie z par. 

4 ust. 4 Umowy, Wykonawca przenosi na nas majątkowe prawa autorskie do utworu jakim 

będzie modyfikacja (części) oprogramowania SAP, które użytkujemy (Należy założyć, że 

powstanie pewien utwór który zostanie opisany co do sposobu jego wytworzenia i konstrukcji 

w dokumencie Koncepcji Biznesowej) a w przypadku pozostałych Produktów 

„Wytworzonych” w ramach Umowy zapewni udzielenie/udzieli przynajmniej licencji.  

Nie zakładamy potrzeby dostawy jakiegokolwiek oprogramowania w tym postępowaniu, a 

jedynie modyfikacji – wykonania prac programistycznych, na oprogramowaniu przez nas 

posiadanym. 

2. Pytanie nr. 21: 

Należy zaznaczyć, że „Czas realizacji” – Tr, podlega punktacji, a tym samym na podstawie 

deklaracji m.in. co do czasu, nastąpi wybór najlepszej oferty, Zamawiający nie może 

zrezygnować z zapisów sankcjonujących przekazanie do odbioru produktów umowy o 

niezadawalającej jakości. 

Dodatkowo podkreślmy, że w par. 6 ust. 10 Umowy znajduje się zapis: „Protokół Odbioru, 

zostanie przesłany listem poleconym (lub inną drogą, wskazaną w ust. 3) w terminie do 5 dni 

roboczych od daty podpisania, na adres siedziby Wykonawcy, o ile strony nie ustalą inaczej.”  

A w par.6 ust.3 pkt. 2: 

„ Zamawiający będzie dostarczał protokoły i inną korespondencję związaną z realizacją 

niniejszej Umowy na adres: 

……………………………………………………………………………. 

a w przypadku korespondencji elektronicznej: …………………………. lub za pośrednictwem 

skrytki ePUAP: ………………………….. 



Dopuszczalna jest zmiana powyższych danych adresowych, co nie stanowi istotnej zmiany 

Umowy, przez pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Strony. ” 

Dodatkowo Zamawiający postanawia zmienić zapis w art. 6 ust. 14.  

Przed zmianą: 

W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru usunie Błędy i Błędy Krytyczne 

wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi produkty zlecenia do odbioru. Za 

datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie uwagi i 

zastrzeżenia umieszczone w Protokole Odbioru z wynikiem negatywnym. Strony w Protokole 

Odbioru mogą ustalić inny termin wypełnienia warunków. 

Po zmianie: 

W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru usunie Błędy i Błędy Krytyczne 

wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi produkty zlecenia do odbioru. Za 

datę odbioru uważa się datę otrzymania przez Zamawiającego powtórnego Protokołu 

Przekazania, pod warunkiem, że późniejszy Protokół Odbioru zostanie podpisany z wynikiem 

pozytywnym, uwzględniającym wszystkie uwagi i zastrzeżenia umieszczone w Protokole 

Odbioru z wynikiem negatywnym. Strony w Protokole Odbioru mogą ustalić inny termin 

wypełnienia warunków. 

 

Pozostałe pytania i odpowiedzi zadane w dniach 20.12-22.12: 

1. Czy w przypadku kiedy załącznik nr 6 do umowy będzie niezgodny z umowami na licencje 

i prawa Autorskie z  umowami Zamawiającego i SAP Polska to zostanie on dostosowany 

do tych zapisów ? 

Odpowiedz: Zamawiający nie zakłada niezgodności pomiędzy umową NFOŚiGW z SAP 

Polska a załącznikiem 6 umowy stanowiącej załącznik do Zapytania Ofertowego na 

„Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP do rozliczania kosztów wynagrodzeń i narzutów 

na wynagrodzenia, z podziałem na źródła finansowania”. Niemniej, w przypadku wystąpienia 

oczywistych omyłek lub ewentualnych rozbieżności w treści załącznika 6, Zamawiający 

dopuszcza negocjacje mające na celu ujednolicenie zapisów umowy z Wykonawcą, a 

standardowymi zapisami umów na licencje i prawa autorskie z SAP Polska.  

2. Bardzo proszę o potwierdzenie czy dobrze zapamiętałam: ostateczny termin na zadawanie 

pytań to 22 grudnia do końca dnia? 

Odpowiedz: Zgodnie z pytaniem nr. 22  i odpowiedzią na nie, ze spotkania w dniu 19.12.2016, 

umieszczonymi na stronie internetowej BIP NFOŚIGW, termin zadawania pytań upływa w 

dniu dzisiejszym tj. 22.12.2016 o godz. 23:59. 

 

Dodatkowo modyfikacji został poddany par. 9 umowy – „Zabezpieczenie danych 

osobowych” 



Przed zmianą: 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe, Zamawiający 

upoważnia Wykonawcę do ich przetwarzania wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

Umową tj. w zakresie wszelkich danych osobowych, które zamieszczone są lub będą w 

Systemie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane osobowe, nie 

wykorzystać ich w celu innym niż wynikającym z Umowy oraz przestrzegać zasad 

wskazanych w niniejszej Umowie, przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 922).  

3. Wykonawca nie może wprowadzać, zmieniać, kopiować ani przekazywać przetwarzanych 

przez Wykonawcę danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. 

4. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone mogą być jedynie osoby wskazane 

przez Wykonawcę oraz imiennie upoważnione przez Zamawiającego. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

osób, które będą dopuszczone do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający udzieli 

tym osobom pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 4. Strony mogą uzgodnić 

inny termin przedstawienia takiej listy a także zmieniać jej skład w trakcie trwania Umowy. 

1. Upoważnieni przez Zamawiającego specjaliści Wykonawcy będą mogli przetwarzać dane 

osobowe tylko i wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych kont użytkownika 

nadanych im przez Zamawiającego. Udostępnianie indywidualnie przypisanych kont 

użytkownika osobom innym niż upoważnione przez Zamawiającego będzie traktowane 

jako naruszenie warunków Umowy. 

Po zmianie: 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 

przewidzianym Umową tj. w zakresie wszelkich danych osobowych, które zamieszczone 

są lub będą w Systemie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie powierzone dane osobowe, 

nie wykorzystać ich w celu innym niż wynikającym z Umowy oraz przestrzegać zasad 

wskazanych w niniejszej Umowie, a także przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 922).  

3. Wykonawca nie może wprowadzać, zmieniać, kopiować ani przekazywać powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych w celach innych niż wynikających z Umowy. 

4. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych dopuszczone mogą być jedynie osoby 

upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5. 

5. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu listę osób, które będą dopuszczone do przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. Każdorazowa zmiana tych osób wymaga poinformowania 

Zamawiającego.  

6. Upoważnieni przez Wykonawcę specjaliści będą mogli przetwarzać powierzone dane 

osobowe tylko i wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych kont użytkownika 

nadanych im przez Zamawiającego. Udostępnianie indywidualnie przypisanych kont 

użytkownika osobom innym niż wskazane w ust. 5 będzie traktowane jako naruszenie 

warunków Umowy. 

 


