
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 3 

 

1) Czy w odniesieniu do pkt 3.6. OPZ Zamawiający mógłby doprecyzować, czy i na 

jakiej podstawie dokonał estymacji przewidywanej liczby licencji, jakie będą niezbędne 

do zapewnienia efektywnego korzystania z rozwiązania informatycznego, objętego 

przedmiotem Zamówienia, jak to jest wielkość /-ci, a także czy wynik tych ustaleń będzie 

stanowił założenia dla Analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w pkt 3.1. OPZ? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający wyjaśnia, treść punktu 3.6 stanowi: 

„Zamawiający nie zakłada dostaw dodatkowych urządzeń teleinformatycznych, a ewentualna 

dostawa dodatkowych licencji wymaganych do poprawnego funkcjonowania oferowanego 

przez Wykonawcę Rozwiązania leży po stronie Wykonawcy i nie będzie związana z ponoszeniem 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.” 

Zamawiający zakłada, że Wykonawca w Koncepcji Biznesowej przedstawi rozwiązanie oparte 

o posiadane przez Zamawiającego licencje, a jeżeli uzna, że posiadane przez Zamawiającego 

licencje są niewystarczające dokona dostawy takich licencji. Przy czym Zamawiający nie 

zakłada potrzeby dostawy dodatkowych licencji dla użytkowników. 

2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania OPZ w zakresie pkt 3.6. 

poprzez wyraźne wskazanie, że Zamawiający nie zakłada dostawy dodatkowych licencji, 

chyba że w wyniku Analizy przedwdrożeniowej, albo w treści Koncepcji Biznesowej lub 

w toku realizacji Usług wdrożeniowych Wykonawca wykaże, że nabycie dodatkowych 

licencji przez Zamawiającego stanowi warunek zapewnienia efektywnego korzystania z 

rozwiązania informatycznego, objętego przedmiotem Zamówienia, przy czym w takim 

wypadku dostawa dodatkowych licencji może nastąpić wyłącznie w ramach odrębnego 

zamówienia i nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania?   

 

Odpowiedz:NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający zakłada, że 

Wykonawca będzie poruszał się w obszarze posiadanych przez Zamawiającego licencji na 

system SAP i posiadanej liczby licencji dla użytkowników. 



3) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu zapewnienia 

szkoleń dla użytkowników końcowych, pozostawiając wymóg przeprowadzenia 

warsztatów dla użytkowników kluczowych? 

 

Odpowiedz:Ani w treść OPZ ani w Zapytaniu Ofertowym oraz IPU, Zamawiający nie 

definiował hasła użytkownik kluczowy. Niemniej jeżeli pytającemu chodziło o 

administratorów systemowych, to nie dopuszcza możliwości odstąpienia od wymogu zapewnia 

szkoleń dla użytkowników końcowych, pozostawiając wymóg przeprowadzenia warsztatów 

dla użytkowników kluczowych.  

 

4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania treści OPZ w zakresie 

pkt 3.4. poprzez podanie liczny użytkowników końcowych i liczny użytkowników 

kluczowych, dla których przewidywane są odpowiednio szkolenia i warsztaty? 

 

Odpowiedz:W punkcie III. 1.7 OPZ, znajduje się zapis, który należy rozumieć jako 

doprecyzowanie zapisu w punkcie 3.4: 

„Przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego 

Rozwiązania: dla użytkowników Rozwiązania (dla grupy do 10 użytkowników końcowych – 

szkolenia powinny uwzględniać role pełnione przez użytkowników w Rozwiązaniu), jak również 

dla administratorów systemowych z zakresu administrowania Rozwiązaniem (2-3 osoby –  m.in. 

samodzielna konfiguracja i instalacja Rozwiązania). Zamawiający zapewni salę szkoleniową z 

komputerami. Szkolenia będą się odbywały w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, chyba, 

że Strony uzgodnią inaczej. Szkolenia powinny zostać przeprowadzone po pozytywnym 

odebraniu zaimplementowanego Rozwiązania, jednak przed upływem terminu realizacji 

Zamówienia,” 

5) Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację pkt 2 OPZ w zakresie wykazu 

produktów poprzez wskazanie, że podane w OPZ produkty to są produkty przewidywane 

przez Zamawiającego, co nie wyklucza możliwości uzupełnienia ich listy – zgodnie z 

przyjętą metodyką wdrożenia i treścią Koncepcji Biznesowej?     

 

Odpowiedz:Jeżeli Wykonawca zadaje pytanie o punkt III.2 OPZ, tj. tabelę o nazwie „Etapy 

realizacji prac” zawierającą wykaz produktów, to tak są to produkty przewidywane przez 

Zamawiającego. Zgodnie z treścią punktu III.1.1, Wykonawca przedstawi uzgodniony z 

Zamawiającym, szczegółowy harmonogram, który może zostać uzupełniony o dodatkowe 



produkty, lub może zostać doprecyzowany zgodnie z przyjętą metodyką wdrożenia zgodną z 

metodyką wdrażania SAP. 

 

6) Czy Zamawiający w § 1 Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ dopuszcza 

możliwość: 

a) zmiany brzmienia definicji poprzez usunięcie: pkt 1) lit b); pkt 2) lit b); w pkt 2) 

całej treści począwszy od drugiego zdania? 

b) zmiany definicji pkt 11) poprzez wskazanie, że produktami są efekty prac 

realizowanych przez Wykonawcę, w zakresie prac analitycznych – Koncepcja Biznesowa, 

a w zakresie prac wdrożeniowych – produkty opisane w Koncepcji Biznesowej? 

 

Odpowiedz: W odniesieniu do punktu a) Nie zostanie dokonana zmiana brzmienia definicji 

poprzez usunięcie wskazanych przez Wykonawcę punktów; w odniesieniu do punktu b) 

Zamawiający nie dokona zmiany definicji pkt 11). Zarówno zawartość OPZ jak i Umowy jak i 

szczegółowego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę wraz z zawartymi tam 

produktami, o którym mowa w punkcie III.1.1 OPZ, stanowi całość i nie należy interpretować 

ich osobno. Należy przyjąć założenie, że OPZ uszczegóławia w wybranych kwestiach Umowę, 

a doszczegółowieniem OPZ jest szczegółowy harmonogram oraz Koncepcja Biznesowa.  

 

7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy wprowadzenia 

stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ, poprzez wprowadzenie do dotychczasowej treści § 3 

ust. 18 następującego zapisu: „Brak współdziałania ze strony Zamawiającego nie może 

skutkować jakąkolwiek odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy; w tym zakresie Strony będą stosować przepis art. 486 

Kodeksu cywilnego, przy czym dla stwierdzenia istnienia zwłoki po stronie Zamawiającego 

wymaga się bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę w treści 

wezwania do podjęcia należytego wykonania Umowy, skierowanego do Klienta, na adres jego 

siedziby podany w komparycji, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.” 

 

Odpowiedz:Zamawiający chciałby podkreślić, że Umowa nie stanowi załącznika do OPZ lecz 

do Zapytania Ofertowego, do którego OPZ jest również załącznikiem.  

Par.10 ust. 6 Umowy stanowi : „Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego”, tak też należy rozumieć kwestię braku współdziałania ze strony 

Zamawiającego. Tak jak stanowi treść par. 3 ust. 18 : „Zamawiający oświadcza, że jest 



świadom, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą i 

zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy”, Zamawiający nie zakłada złej woli ze strony Wykonawcy przy realizacji 

Zamówienia jak i nie zakłada złej woli po własnej stronie i dołoży wszelkich starań mających 

na celu należytą realizację Zamówienia oraz unikanie zwłoki. 

 

8) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 4 ust. 4 i ust. 5 Umowy 

stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ, poprzez wykreślenie z tych zapisów wszelkich 

odniesień dotyczących przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i 

pozostawienia zapisów związanych z udzieleniem licencji?  

 

Odpowiedz:NIE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści par. 4 ust. 4 i ust 5.  

Wyjaśnienie dotyczące par. 4. ust 4., znajduje się w uzupełnieniu do odpowiedzi nr. 15 w 

dokumencie o nazwie: Pytania i odpowiedzi_2_22.12.2016.pdf, umieszczonym na stronie BIP 

NFOŚIGW. Co do treści par.4 ust. 5, Zamawiający podkreśla, że zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie udzieloną w ww. dokumencie, dotyczące Załącznika 6, nie zakłada niezgodności 

Załącznika 6 oraz innych postanowień umowy dotyczących licencji i praw autorskich z umową 

NFOŚIGW z SAP Polska na licencje i prawa autorskie.  

Jednakże gdyby w trakcie realizacji Umowy taka niezgodność by była wykazana przez 

Wykonawcę to powinna ona być dalej wykonywana w ten sposób aby nie naruszyć praw SAP 

Polska związanych z udzieloną NFOSiGW licencją. W razie konieczności Zamawiający z 

Wykonawcą zawrą stosowny Aneks. 

 

9) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 6 Umowy stanowiącej 

Załącznik nr 2 do OPZ, poprzez dodanie następującego postanowienia: 

„Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia Wykonawcy do dnia Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy wszystkich wykrytych Wad, Błędów, zastrzeżeń oraz wiadomych mu 

roszczeń osób trzecich.” 

 

Odpowiedz:NIE. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści par 6 Umowy. Jednakże w 

świetle  treści par 6. ust. 12 o treści : „Specjalnym przypadkiem Protokołu Odbioru jest Protokół 

Odbioru Końcowego. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego stanowi 

uznanie, że przedmiot Umowy został należycie wykonany”,  Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, jeżeli wszystkie produkty Umowy, zostały odebrane 



wcześniej stosownymi protokołami odbioru z wynikiem pozytywnym, a takie będą podpisane 

jeżeli Zamawiający nie wykryje w trakcie weryfikacji, o której mowa w par 6 ust. 7 Umowy 

Błędów/Błędów Krytycznych. Co do roszczeń osób trzecich, to pragniemy zauważyć, iż 

zgodnie z postanowieniami paragraf 1 ust. 3 Załącznika 6 - Licencje i Prawa Autorskie: 

„Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej, 

zwane dalej również „Utworami”, nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą 

ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany 

Umową.” Zatem produkt Umowy posiadający wadę prawną nie zostanie odebrany, o ile o tym 

fakcie będzie miał wiedzę Zamawiający. 

 

10) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 7 Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 

do OPZ, w zakresie odnoszącym się do wysokości zastrzeżonych kar umownych? 

 

Odpowiedz:NIE.Wartość kar umownych np. o której mowa w par.7 ust.1 pkt.1, wynosi 0.5 % 

wynagrodzenia za jakie zostanie zrealizowane niniejsze Zamówienie. Zakładając nawet, że 

kwota realizacji Zamówienia wyniesie maksymalnie dopuszczalną wartość tj. 30 tyś Euro, to 

wartość kary umownej za jeden dzień roboczy opóźnienia wyniesie 150 Euro, a za 10 dni 

roboczych 1500 Euro, co wydaje się być umiarkowaną sankcją za niedotrzymanie terminów 

realizacji Zamówienia.  

 

11) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 7 Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 

do OPZ, poprzez dodanie następujących postanowień: 

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność 

odszkodowawcza Wykonawca, bez względu na podstawę prawną roszczenia (tj. zarówno 

z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, jak i z tytułu czynu 

niedozwolonego), kształtować się będzie zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy. Wykonawcy 

odpowiada z wyłączeniem limitów odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, wyłącznie w przypadku, gdy szkoda powstała przez umyślne działanie 

Dostawcy. 

3. Z zastrzeżeniem ustępu powyżej, Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność wyłącznie 

za szkody rzeczywiście poniesione przez Klienta (damnumemergens), z wyłączeniem 

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrumcessans). 

4. Z tytułu niniejszej umowy Wykonawca jest odpowiedzialny do wysokości kwoty stanowiącej 

100% Wynagrodzenia Umownego netto. Dla ustalenia powyższego limitu przyjmuje się 

wypłacone przez Wykonawcę Zamawiającemu kary umowne z tytułów określonych 

w Umowie. 



5. Całkowita wysokość kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy 

w okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć limitu stanowiącego 30% 

Wynagrodzenia Umownego netto. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia zarzutów przyczynienia się Zamawiającego do 

powstania szkody. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych, oraz niemożność korzystania 

z danych utraconych przez Zamawiającego. Obowiązek realizowania procedury 

odtwarzania utraconych lub zmienionych plików, danych lub programów – w ramach 

Rozwiązania spoczywa na Zamawiającym. 

8. Strony wyłączają prawo Zamawiającego do wykonania zastępczego części lub całości 

Umowy, w przypadku gdyby nie została ona wykonana przez Wykonawcę w odpowiednim 

zakresie, bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę Umowy. 

9. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

10. Prawo Zamawiającego do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy zostaje wyłączone.” 

 

Odpowiedz:NIE. Zaproponowane zapisy, nie zabezpieczają w sposób należyty interesu 

Zamawiającego. Zapisy obecnie zawarte w par. 7, są zapisami standardowymi stosowanymi w 

NFOŚIGW, dla zamówień tego typu. Zapisy nie regulowane Umową, będą regulowane zgodnie 

z par.10 ust. 6 tj. :”Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego”. 

 

12) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia aktualnej treści § 7 ust. 6 

Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ, następującym zapisem: 

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w trybie opisanym 

w niniejszym paragrafie, zastosowanie znajdą następujące zasady: 

a) Wykonawca zachowa otrzymane wynagrodzenie z tytułu realizacji prac/uslug odebranych 

do dnia rozwiązania Umowy; 

b) Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania wszystkich rezultatów prac wykonanych 

do dnia rozwiązania Umowy, w tym Produktów oraz części Produktów, objętych 

nieodebraną fazą lub etapem projektu; 

c) W odniesieniu do Produktów, o których mowa w lit b) powyżej, Strony podejmą negocjacje 

w celu ustalenia warunków i wysokości wzajemnego rozliczenia, z zastrzeżeniem 

wynikających z Umowy zasad rozliczania prac; w ramach uiszczonego wynagrodzenia 

Zamawiający otrzyma licencje do utworów powstałych w ramach Umowy, w zakresie przez 

siebie odebranym - na zasadach opisanych w Umowie.”  

 



Odpowiedz: NIE. Obowiązująca treść par. 7 ust.6 stanowi : ”W przypadku odstąpienia od 

Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca 

poniósł w związku z realizacją Umowy.” i Zamawiający nie dokona jego zmiany. Zamawiający 

dokona płatności na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy. Tylko wykonanie całości przedmiotu Umowy ma dla 

Zamawiającego wartość. Sama Koncepcja Biznesowa bez wdrożenia może okazać się 

nieprzydatna Zamawiającemu, przy przekazaniu kontynuacji pracy innemu Wykonawcy. 

Zamawiający postanawia o usunięciu par. 7 ust. 5 o treści: 

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do 

wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac, które zostały odebrane Protokołami Odbioru z 

wynikiem pozytywnym. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie/licencje do 

Oprogramowania i Produktów, na zasadach określonych w Załączniku nr 6.” 

 

13) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z Umowy stanowiącej Załącznik 

nr 2 do OPZ zapisu § 7 ust. 11? 

 

Odpowiedz: NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

14) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z Umowy stanowiącej Załącznik 

nr 2 do OPZ zapisu § 7 ust. 12? 

 

Odpowiedz: NIE. Zaproponowany zapis ma zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego. 

Zapis ten jest zapisem standardowo stosowanym w NFOŚIGW, dla udzielanych zamówień.  

 

15) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów SLA oraz wysokości kar 

umownych wynikających z treści załącznika nr 2 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 

do OPZ? 

 

Odpowiedz: NIE. Zamawiający nie uznaje kar umownych wymienionych w Załączniku 2 do 

Umowy, za rażąco wysokie i nie widzi powodu do ich zmiany, kwoty wymienione w 

Załączniku nr 2 do Umowy to, przy założeniu sytuacji jak w odpowiedzi na pytanie 10: 90 Euro 

i 180 Euro za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wymienione terminy mają na celu zapewnienie 

maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości pracy Zamawiającego, w tym istotnym dla niego 



procesie, który dostarczone Rozwiązanie będzie obsługiwać od strony informatycznej i również 

nie mogą ulec zmianie.  

 

16) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia pkt 23, pkt 26, 27 z Załącznika 

nr 2 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ? 

 

Odpowiedz: NIE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia ww. punktów. Rękojmia 

o której mowa w pkt. 23 jest ustawowym, obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy. Co do 

punktów 26 oraz 27, jeżeli Zamawiający przy odpowiedzi na zgłoszenie gwarancyjne, będzie 

wykazywał, że przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, to należy oczekiwać wskazania 

co najmniej, gdzie jego zdaniem leży przyczyna błędu, nie można również przyjąć zniesienia 

odpowiedzialności Wykonawcy za błędy spowodowane działaniem dostarczonego 

Oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego.  

 

17) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość takiej modyfikacji treści Załącznika nr 6 

do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ, aby odpowiadała ona treści standardowej 

licencji oferowanej na Oprogramowanie SAP i związaną z nim dokumentację? 

 

Odpowiedz: NIE. Patrz treść odpowiedzi na pytanie 8 niniejszego dokumentu.  

 

18) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość takiej modyfikacji treści Załącznika nr 6 

do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ, aby obejmowała ona wyłączne 

zobowiązanie do udzielenia licencji na korzystanie z utworów wytworzonych w wyniku 

realizacji przedmiotu Umowy, a jej zawarcie nie prowadziło do powstania zobowiązania 

Wykonawcy do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych? 

 

Odpowiedz: NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Informacje, jakie zostaną 

przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, stanowią jego „know how”, 

dotyczące przedmiotu Umowy i Zamawiający nie widzi możliwości zbycia praw do 

jakiejkolwiek części tej wiedzy.  

 

 


