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PYTANIE i ODPOWIDZI 
 
 
Pytanie 1.  

Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 1.4 o treści: dostęp do aktualizacji Oprogramowania, 
zawierających funkcjonalności wynikające ze zmiany prawa wraz z ich bezkosztowym wdrożeniem przez 

Wykonawcę, rozumianym jako dostosowanie Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego 
umożliwiając bieżącą pracę z wykorzystaniem wprowadzonych modyfikacji. Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć opis wykonanych modyfikacji oraz instrukcję korzystania jeśli modyfikacje 

zmienią dotychczasowy sposób korzystania z Oprogramowania. Wykonawca deklaruje również 
udostępnienie niezbędnej aktualizacji Oprogramowania w terminie nie później niż 2 dni robocze przed 

wejściem w życie zmiany prawnej, a jeśli korzystanie ze zmiany prawnej wymaga wprowadzenia do 
Oprogramowania modyfikacji, wtedy Wykonawca musi zapewnić do tego terminu kompletne działające 

rozwiązanie,  

Pytanie: Wykonawca wnosi o uzupełnienie przepisu poprzez wskazanie, że jeśli termin vacatio legis 
jest krótszy niż 14 dni termin na wdrożenie aktualizacji upływa nie wcześniej niż 14 dni od dnia wejścia 

w życie ustawy.  
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę. 

 
Pytanie 2.  

Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 1.7 i 1.10 o treści: korzystanie wg uznania z helpdesku w 

formie opisanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wymiarze nie mniej niż 20 
roboczogodzin pracy Wykonawcy w przedziale czasu od 8:00 – 17:00 w dni robocze, korzystanie wg 

uznania z opieki powdrożeniowej w wymiarze nie mniej niż 120 roboczogodzin pracy Wykonawcy, 
zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  

Pytanie: Wykonawca wnosi o zmianę przepisu poprzez zastąpienie słów „nie mniej niż” słowami „nie 

więcej niż”. Wykonawca wskazuje, że przy dotychczasowej redakcji przedmiot zamówienia nie jest 
sprecyzowany w stopniu pozwalającym na sprecyzowanie oferty wobec braku informacji co do liczby 

roboczogodzin objętych przedmiotem zamówienia  
ODPOWIEDŹ: na zmianę słów „nie więcej niż” nie wyrażamy zgody, możemy zastąpić słowa „w 

wymiarze nie mniej niż” słowami „ w wymiarze”. 

 
Pytanie 3.  

Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 3 o treści: Ewentualny Koszt dojazdu jest rozliczany osobno 
poza pakietem roboczogodzin  

oraz §4 ust. 4 2  

 



Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 zawiera w sobie wszelkie należności, jakich spodziewał się 

uzyskać Wykonawca w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności koszty 

pośrednie i bezpośrednie, należności publicznoprawne, koszty transportu, ubezpieczeń, itp. chyba, że 
Strony wyraźnie uzgodniły w formie pisemnej bądź e-mail poniesienie kosztów dodatkowych, albo 

przewiduje je niniejsza umowa.  
Pytanie: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy koszty dojazdy/transportu są osobno rozliczane, a jeśli 

tak wedle jakich stawek  

ODPOWIEDŹ:  Koszt dojazdu na terenie miasta i do 100 km od siedziby Zamawiającego powinien 
zostać skalkulowany przez Wykonawcę w cenie oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość poniesienie 

dodatkowych kosztów po uzgodnieniu, jednak nie wyższych niż 150 zł/dojazd (transport). 
 

Pytanie 4.  
Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §4 ust. 5 o treści: W przypadku dodatkowego zamówienia usług 

potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego, będą one świadczenie przez Wykonawcę za dodatkową 

opłatą określoną na podstawie stawki nie wyższej niż 257 zł netto plus należny podatek VAT (słownie 
dwieście pięćdziesiąt siedem zł netto plus należny podatek VAT) za każdą roboczogodzinę.  

Pytania:  
1. Czy Zamawiający może określić stawkę w sposób ścisły?  

2. Czy stawka, o której mowa jest w przepisie obowiązuje w przypadku przekroczenia limitu godzin  

helpdesk i opieki powdrożeniowej określonej w §3 ust. 1.7 i 1.10?  

ODPOWIEDŹ:  
1. Stawka za roboczogodzinę to 257 zł netto plus podatek VAT.  

2. Tak 
 

Pytanie 5.  

Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §8 o treści:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1.1. za uchybienie terminu, o którym mowa w niniejszej umowie, bądź w Załączniku nr 7 do SIWZ, w 
wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu 

wyznaczonego na dokonanie czynności, przy czym za usunięcie awarii, problemu lub usterki 
oprogramowania uważa się przywrócenie jego pełnej funkcjonalności.  

Pytania:  

1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przepisie jest mowa o dniach roboczych. Wykonawca 
wskazuje, że z opóźnieniem przypadającym na dni wolne od pracy nie wiąże się uszczerbek w istotnych 

interesach Zamawiającego Nadto, w tych dniach nie jest możliwe zapewnienie przez Zamawiającego 
niezbędnego współdziałania.  

2. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenia górnego limitu kar do 20% wynagrodzenia.  

3. Wykonawca wnosi o zróżnicowanie poziomu kar w zależności od kategorii zgłoszenia poprzez 

obniżenie kar za zwłokę w usunięciu problemu i usterki mając na względzie, że stopie uszczerbku w 
interesach Zamawiającego w przypadku opóźnienia wad o niższej kategorii błędu jest znacznie mniejszy 

niż w przypadku awarii  

ODPOWIEDŹ:  
1. Tak, chodzi o dni robocze 

2. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany 
3. Zamawiający nie zgadza się na zróżnicowanie poziomu kar w zależności od kategorii zgłoszenia, 

natomiast jest skłonny ograniczyć kategorie zgłoszenia podlegające karom i słowa  „za  usunięcie  awarii, 

problemu lub   usterki oprogramowania” zamienić słowami „za  usunięcie  awarii, awarii wydajnościowej 
lub dostosowanie oprogramowania do przepisów prawa”  

 
 

Pytanie 6.  
Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §10 ust. 3 o treści: W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca 

zobowiązuje się usuwać wykryte awarie, awarie wydajnościowe, problemy oraz problemy 

wydajnościowe Oprogramowania na swój koszt, w czasie reakcji oraz czasie naprawy określonym w 
Załączniku nr.7 SIWZ.  

Pytanie: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przepisie tym mowa jest o gwarancji wyłącznie w 
zakresie wykonanego rozwiązania zamknięcia roku księgowego na dzień 31.03.2019 r.  



ODPOWIEDŹ: Dotyczy zarówno gwarancji w zakresie wykonanego rozwiązania zamknięcia roku 

księgowego na dzień 31.03.2019 r., jak również innych usług świadczonych w ramach umowy z 

wyłączeniem helpdesk. 
 

Pytanie 7.  
Dotyczy: Odnośnie wzoru umowy §13 o treści:  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

1.1. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje usług zgodnie z warunkami 
umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

1.2. Wykonawca zaniechał realizacji usług bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 
21 dni roboczych.  

Pytanie: Wykonawca wnosi o zastąpienie instytucji odstąpienia wypowiedzeniem. Wskazuje, że nie jest 
możliwy zwrot świadczeń w przypadku umów o charakterze ciągłym, w których obowiązek wykonawcy 

polega na świadczeniu usług. Względnie Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenia za okres do dnia wypowiedzenia i nie jest obowiązany do zwrotu wynagrodzenia 
otrzymanego.  

ODPOWIEDŹ: Nie zdradzamy się na zmianę zapisu. Zamawiający stoi na stanowisku, że Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za okres wykonywania pracy.  

 

 
Pytanie 8.  

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY; § 3 ZAKRES I 
CHARAKTERYSTYKA USŁUG; ust 4  

Pytanie: Wymaganie Zamawiającego, aby przed każdorazowym wykonaniem zamówienia 
Wykonawca dostarczał poświadczenie, że osoby (programiści, konsultanci) wyznaczone do jego 

realizacji mają odpowiednie doświadczenie oznacza w praktyce wielokrotne dostarczanie takich 

poświadczeń dla tych samych osób. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu, żeby Wykonawca 
dostarczał takie poświadczenie na żądanie Zamawiającego.  

ODPOWIEDŹ:  Zdradzamy się na zmianę zapisu. 
 

Pytanie 9.  

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY; § 8 KARY UMOWNE; ust 1, 
pkt 1.1  

Pytanie: Prosimy o zróżnicowanie wysokości kar za niedotrzymanie czasów w przypadku błędów 
krytycznych i niekrytycznych. Ich zrównanie skutkuje podniesieniem ważności błędu niekrytycznego i 

do poziomu błędu krytycznego, mimo iż znaczenie i skutki ich błędów są niewspółmierne.  

ODPOWIEDŹ:  Nastąpiła zmiana zapisu w związku z pytaniem 5, kary dotyczą typów zgłoszeń. 
 

Pytanie 10.  
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY; § 1 POSTANOWIENIA 

OGÓLNE; ust 4; Awaria wydajnościowa, Problem wydajnościowy  
Pytania:  

1. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie określał spadek wydajności?  

2. Prosimy o wyjaśnienie w wg jakich kryteriów Zamawiający będzie określał że określona sytuacja 

jest Awarią wydajnościową.  

3. Prosimy o wyjaśnienie w wg jakich kryteriów Zamawiający będzie określał że określona sytuacja 

jest Problemem wydajnościowym.  

4. Spadek wydajności może być spowodowany różnymi czynnikami niewynikającymi bezpośrednio z 

działania systemu, za które odpowiedzialność może ponosić Wykonawca, Zamawiający lub może to 
być sytuacja niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy. Analiza wydajnościowa oraz optymalizacja 

są procesami wymagającymi systematycznych działań i trudno w takim przypadku mówić o działaniach 
naprawczych w trybie awarii. W związku z tym prosimy o wykreślenie pojęcia wydajności z definicji 

zawartych w umowie.  
ODPOWIEDŹ:   

1. mowa o błędach wydajnościowych, które dotyczą spadku szybkości działania zastosowanych 

procedur wcześniej zaimplementowanych oraz/lub zaimplementowanych w trakcie trwania umowy 
przez samego Wykonawcę w Oprogramowaniu. Zapis w żaden sposób nie odnosi się do infrastruktury 



sprzętowej.  

Spadek wydajności określany będzie na podstawie zatrzymania lub utrudnienia wykonania procesu w 

Oprogramowaniu dla Zamawiającego określony odpowiednim typem błędu. 
2. Przez awarię wydajnościową należy rozumieć wszelkie przypadki awarii, które na tyle spowalniają 

pracę oprogramowania, że blokują kluczowe dla Zamawiającego procesy. Zapis w żaden sposób nie 
odnosi się do infrastruktury sprzętowej.  

3. Przez problem wydajnościowy należy rozumieć wszelkie problemy, które spowalniają pracę 

oprogramowania w odniesieniu do prawidłowego działania. Zapis w żaden sposób nie odnosi się do 
infrastruktury sprzętowej.  

4. mowa o błędach wydajnościowych, które dotyczą spadku szybkości działania zastosowanych 
procedur wcześniej zaimplementowanych oraz/lub zaimplementowanych w trakcie trwania umowy 

przez samego Wykonawcę w Oprogramowaniu. Zapis w żaden sposób nie odnosi się do infrastruktury 
sprzętowej. Spadek wydajności określany będzie na podstawie zatrzymania lub utrudnienia wykonania 

procesu w Oprogramowaniu dla Zamawiającego określony odpowiednim 

 
Pytanie 11.  

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY; § 3 ZAKRES I 
CHARAKTERYSTYKA USŁUG; ust 5  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści aby zamiast comiesięcznych raportów z realizacji usług, za 

podstawę do rozliczenia usług stanowiły zapisy w dedykowanym portalu Wykonawcy, dotyczące 
przebiegu obsługi zgłoszeń?  

ODPOWIEDŹ:  TAK, jeśli w jednym miejscu będzie wykaz wszystkich zgłoszeń serwisowych oraz prac 
powdrożeniowych z informacją czego dotyczyło zgłoszenie, datą zgłoszenia, datą wykonania, 

informacją wskazującą pracownika wykonującego prace po stronie Wykonawcy, ilości roboczogodzin. 
Z zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia usługi w siedzibie zamawiającego jest Karta Usług.  
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