Działdowo, dnia …. stycznia 2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Hallera 32
13-200 Działdowo
KRS 0000175544
NIP: 571-10-01-456
REGON: 130195135

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie, dostarczenie i
wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z Usługami Wsparcia,
Usługami Rozwoju, Asystą Techniczną oraz Gwarancją Jakości” (nr Postępowania: P.IT2/20)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie (zwane
dalej: Zamawiającym), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr: P.IT-2/20
(zwanym dalej: Postępowaniem), którego przedmiot obejmuje wykonanie, dostarczenie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z Usługami Wsparcia, Usługami Rozwoju, Asystą
Techniczną oraz Gwarancją Jakości (zwanego dalej: ZSI) niniejszym udziela wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Postępowaniu (zwanej dalej: SIWZ), w ślad za
pismem Wykonawcy z dnia 15 stycznia 2021 r., mianowicie:
1. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/B/B.2. OPZ - APLIKACJA WYWOZU ŚMIECI NA URZĄDZENIA
PRZENOŚNE W WERSJI MOBILNEJ pkt 14 Zamawiający oczekuje funkcjonalności
przekazywania w dowolnym momencie danych o zrealizowanej trasówce do centralnego
systemu.
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli dane będą przesyłane w formie pliku
tekstowego za pomocą poczty e-mail i wczytywane do systemu centralnego przez operatora?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wymaga funkcjonalności przesyłania online bez pośrednictwa poczty
elektronicznej i konieczności podejmowania akcji przez operatora systemu stacjonarnego.
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2. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/C/C.1. OPZ - SYSTEM NALICZANIA OPŁĄT I ROZLICZEŃ (W TYM
CZYNSZY) pkt 23 Zamawiający oczekuje funkcjonalności Podpisu e-Faktur certyfikatem
kwalifikowanym. Zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 Ustawy o VAT, podpis elektroniczny nie jest
wymagany.
Wnosimy o usunięcie wymagania.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający jest świadomy obowiązujących przepisów prawnych, jednakże ze względu
na szczególne warunki aktualnie zawartych umów i uzgodnień z klientami wymaga
dostarczenia funkcjonalności podpisywania faktur kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/D/D.1. OPZ - BIURO OBSŁUGI KLIENTA pkt 18 Zamawiający oczekuje
funkcjonalności dostępu do rozproszonych w całym oprogramowaniu danych związanych z
klientem.
Prosimy o uszczegółowienie wymagania oraz wskazanie jakie konkretnie dane związane z
klientami Zamawiający ma w tym miejscu na myśli.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje, że z poziomu BOK będzie mógł udzielić klientowi kompleksowej
informacji o stanie jego rozrachunków niezależnie od ich ilości i źródła (rozrachunki, opłaty i
definicje dotyczące posiadanych lokali, punktów dostawy wody i odbioru ścieków, punktów
odbioru odpadów) a także informacji o statusie i sposobie załatwiania spraw związanych z
klientem (etap, spóźnienie, osoba odpowiedzialna itp.), procesów windykacyjnych,
korespondencji z klientem a także innych informacji związanych z klientem realizowanych w
formie np. definiowalnych list danych.
4. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/H/H.5. OPZ - PANEL MENADŻERA pkt 1 i 24 Zamawiający oczekuje
funkcjonalności dostępu z jednego miejsca do informacji na temat danego obszaru
działalności firmy.
Czy chodzi o formę tabeli przestawnej opisaną w innych wymaganiach czy o dostęp do
kartotek (np. kartoteka faktur, kartoteka odczytów itp.)?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Chodzi o formę tabeli przestawnej i wykresu.
5. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/F/F.2. OPZ - INTERNETOWY PORTAL PRACOWNIKA pkt. 1 Zamawiający
oczekuje dostarczenia portalu internetowego.
Czy pow. wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli wykonawca dostarczy aplikację
mobilną dla systemu Android?
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Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia opisu przedmiotu zamówienia, a
co za tym idzie Zamawiający wymaga dostarczenia oraz wdrożenia dedykowanego portalu
internetowego www .
Niezależnie od powyższego Zamawiający, obok dedykowanego portalu internetowego www,
dodatkowo dopuszcza możliwość wykorzystania aplikacji dedykowanej na urządzenia
mobilne.
6. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/5 OPZ - MIGRACJA DANYCH Z SYSTEMÓW OBECNIE EKSPLOATOWANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający oczekuje migracji danych z obecnie
wykorzystywanych systemów.
Czy wykorzystywane systemy posiadają stosowne interfejsy integracyjne? Czy Zamawiający
posiada dokumentację baz danych obecnie wykorzystywanych systemów?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Brak dokumentacji, ograniczone możliwości eksportu danych:
• ZSI SQL Papirus-Softhard
• Płatnik-RESET2
• przelew.com 2017-Profbi
• vademecum BHP-Yarston s.c.
Zamawiający przygotuje plik .csv zgodnie z wytycznymi Wykonawcy:
• baza kontaktów z MS Access
7. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/1 OPZ - DOSTAWA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ
Zamawiający dopuszcza maksymalny czas wykonania operacji na 30 sekund. W naszej
ocenie, w tak rozbudowanym systemie który jest przedmiotem postępowania może być
inicjowanych wiele czasochłonnych procesów (realizowanych jednocześnie), np.
fakturowanie seryjne odbiorców, miesięczne księgowanie dowodów księgowych, rozliczenia
miesięczne kosztów itp.
Co istotne ponadto wskazujemy, że czas wykonania operacji w systemie informatycznym
może być uzależniony od możliwości posiadanego systemu informatycznego, ale również od
jakości infrastruktury informatycznej Zamawiającego na którą to Wykonawcy nie mają
żadnego wpływu. W związku z tym wnosimy o usunięcie wymagania jako potencjalnie
niespełnialnego przez jakiegokolwiek Wykonawcę.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje postanowienia Rozdziału V ust. 1 pkt 1.1. tiret czwarty Opisu
Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wydajność serwera (RAM,CPU) powinna zapewniać płynne działanie systemu tzn. reakcję
systemu na działanie Użytkownika w czasie nie dłuższym niż 500ms. Jako wyjątek od tej
reguły Zamawiający dopuszcza dłuższe czasy wykonania operacji, które ze swojej natury
wymagają większej ilości obliczeń np. generowanie raportu – w takich przypadkach czas
reakcji powinien być nie dłuższy niż 30 sekund. Jeśli spodziewany przez Wykonawcę czas
wykonania operacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ma być dłuższy niż 30 sekund
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wówczas konieczne jest zgłoszenie listy takich operacji w fazie analizy przedwdrożeniowej
wraz ze spodziewanym czasem wykonania i uzyskanie akceptacji tej listy przez
Zamawiającego.”
8. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/A/A.1 OPZ - DOSTAWA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY
SPRZĘTOWEJ pkt 142 Zamawiający używa lakonicznego stwierdzenia „Wniosek taryfowy
dostępny od ręki”. Prosimy o sprecyzowanie i rozwinięcie przedmiotowego stwierdzenia
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje, że system dostarczy gotowe do wydruku tabele, które będą
mogły być załącznikami do wniosku taryfowego.
9. Pytanie Wykonawcy:
W rozdz. V/3/3.1/A/A.2, B.2, D.2, E.7, G.4, G.6., G.8., H.4. OPZ - Zamawiający oczekuje
dostarczenia różnych aplikacji mobilnych nie podając jednocześnie platformy sprzętowoprogramowej (Android czy iOS). Prosimy o sprecyzowanie wymagań co do platformy, na
której mają funkcjonować aplikacje.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli aplikacje będą dedykowane dla
systemu Android lub będą niezależne od platformy sprzętowo-programowej.
10. Pytanie Wykonawcy:
W pkt 2.4 OPZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE BAZY DANYCH PRZECHOWUJĄCEJ
INFORMACJE ZSI, Zamawiający wpisał: „Asysta Techniczna producenta bazy danych (…)”.
Czy Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony, jeśli produkt będzie posiadał
asystę techniczną producenta, ale pierwszą linią do kontaktu pozostanie Wykonawca?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie Wykonawca będzie stanowił pierwszą linię
kontaktu, jednocześnie Asysta Techniczna producenta bazy danych musi spełniać warunki
wskazane w OPZ.
11. Pytanie Wykonawcy:
W § 5 ust. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający wskazuje, że: „Strony
zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie odnoszącym się
warunków licencji na Oprogramowanie lub wypowiedzenia Umowy w zakresie odnoszącym
się do warunków licencji na Oprogramowanie na skutek przypadków określonych w ust. 7
niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń od Wykonawcy na
zasadach ogólnych. Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do
zwrotu wpłaconych kwot za licencje na Oprogramowanie.”
Prosimy o wyjaśnienie czy zwrot opłat licencyjnych (§ 5 ust. 8 zd. II) dochodzony obok zwrotu
świadczenia na zasadach ogólnych (§ 5 ust. 8 zd. I) ma charakter dodatkowej, kumulatywnej
sankcji (art. 484 k.c.), czy też przysługiwać on będzie jedynie w ramach art. 361 § 2 k.c.?
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Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zwrot opłat licencyjnych, o którym mowa w postanowieniach § 5 ust. 8 zd. II Załącznika nr 2
do SIWZ (zwanego dalej: Wzorem Umowy), będzie realizowany na podstawie i w granicach
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego
w tym zakresie.
12. Pytanie Wykonawcy:
W § 5 ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający wskazuje, że: „W
przypadku nieprzestrzegania postanowień Licencji przez Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek wezwać Zamawiającego na piśmie do zaprzestania działań dotyczących
nieprzestrzegania postanowień Licencji. Jeżeli Zamawiający nie zastosuje się do wezwania
w ciągu trzydziestu (30) Dni Kalendarzowych, Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Licencję
z rocznym okresem wypowiedzenia.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy roczny termin wypowiedzenia licencji (§ 5 ust. 9) dotyczy również
rażących przypadków naruszeń licencji (§ 5 ust. 5)? Jeśli tak, wnosimy o skrócenie go do
rozsądnych rozmiarów (max 21 dni).
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Roczny termin wypowiedzenia licencji, o którym mowa w postanowieniach § 5 ust. 9 Wzoru
Umowy nie dotyczy rażących przypadków naruszeń licencji o których mowa w
postanowieniach § 5 ust. 5 Wzoru Umowy.
13. Pytanie Wykonawcy:
W § 6 ust. 11 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający wskazuje, że:
„Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu
na korzystanie z wiedzy technicznej, operacyjnej i innej, zawartej w przekazanych
Zamawiającemu Oprogramowaniu, Dokumentacji i innych Utworach. Wiedza ta może być
wykorzystywana w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w przyszłości, w tym m.in.
przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim współpracującym.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprzestania ochrony
rozwijanego know-how?
Jeśli nie, prosimy o dodanie zapisu, iż realizacja uprawnień Zamawiającego z § 6 ust. 11
odbywać się musi z poszanowaniem poufności chronionej przez Wykonawcę tajemnicy jego
przedsiębiorstwa.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zaprzestania ochrony rozwijanego know-how.
Realizacja uprawnień Zamawiającego, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 11 Wzoru
Umowy, będzie się odnosiła wyłącznie do wiedzy technicznej, operacyjnej i innej, zawartej w
przekazanych Zamawiającemu Oprogramowaniu, Dokumentacji i innych Utworach wg stanu
wynikającego z realizacji przedmiotu umowy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że realizacja uprawnień Zamawiającego, o których
mowa w postanowieniach § 6 ust. 11 Wzoru Umowy, odbywać się będzie na podstawie i w
granicach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie ze stanowiskiem
Zamawiającego w tym zakresie.
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14. Pytanie Wykonawcy:
W § 6 ust. 17 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający wskazuje, że: „Jeśli
osoby uprawnione wypowiedzą pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu, to Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty wobec Zamawiającego kary
umownej w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §
4 ust. 1 Umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wielkość zastrzeżonej kary umownej.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje przyjęcia przez Wykonawcę
odpowiedzialności o charakterze absolutnym za uprawnione działania osób trzecich?
Wnosimy o usunięcie kary umownej z § 6 ust. 17, gdyż wykracza ona poza prawnie chroniony
interes Zamawiającego, biorąc pod uwagę, że Zamawiający nie dysponuje jakimkolwiek
prawnym lub faktycznym uzasadnieniem do wykonywania praw osobistych twórców.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje postanowienia § 6 ust. 17 zdanie pierwsze Wzoru Umowy, który
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jeśli osoby uprawnione wypowiedzą pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłaty wobec Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości brutto
wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.”
15. Pytanie Wykonawcy:
W § 6 ust. 22 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający wskazuje, że:
„Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji (sublicencji) na Oprogramowanie
Dedykowane oraz Oprogramowanie Własne. W szczególności Zamawiający jest uprawniony
do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego oraz Oprogramowania Własnego bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje nieograniczonego prawa sublicencji?
Jeśli nie, wnosimy o taką redakcję zapisu § 6 ust. 22, aby wykluczyć wątpliwości, iż zakres
sublicencji wskazany w lit. e) dotyczy w równym stopniu także pozostałych licencjobiorców z
wyliczenia w ust. 22.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje postanowienia § 6 ust. 22 Wzoru Umowy, który otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego oraz
Oprogramowania Własnego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Zamawiający jest
uprawniony do udzielania licencji (sublicencji) na Oprogramowanie Dedykowane oraz
Oprogramowanie Własne, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, niżej wymienionym
podmiotom:
a) Podmioty wskazane przez Zamawiającego;
b) Administratorzy,
c) Użytkownicy;
d) Podmioty świadczące usługi informatyczne dla Zamawiającego z zakresie niezbędnym do
wykonywania tychże usług, bez prawa korzystania przez te podmioty z Oprogramowania
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Dedykowanego oraz Oprogramowania Własnego na potrzeby własne tych podmiotów lub
na potrzeby innych osób.”
16. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pretekstem postanowień zawartych w treści § 6 ust. 24
Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający kalkuluje egzekwowanie świadczeń
nieprzewidzianych w umowie?
Jeśli nie, wnosimy o zamknięcie katalogu obowiązków wskazanego w treści § 6 ust. 24
poprzez usunięcie zapisu "w szczególności", gdyż utrzymanie tego zapisu potęguje
wątpliwości, co do zakresu świadczeń objętych przedmiotem umowy.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest
zobowiązany do spełnienia wszelkich świadczeń i obowiązków, w tym również tych które nie
zostały bezpośrednio sformułowane w treści SIWZ, a które są niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy, tak aby Zintegrowany System Informatyczny, objęty
przedmiotem Umowy, jak również wszelkie usługi objęte przedmiotem Umowy, były zgodne
z istotą, przeznaczeniem i funkcjonalnościami tegoż Zintegrowanego Systemu
Informatycznego, jak również aby tenże Zintegrowany System Informatyczny, objęty
przedmiotem Umowy, jak również wszelkie usługi objęte przedmiotem Umowy, były zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami, uznanymi praktykami
branżowymi w zakresie odpowiadającym odpowiednim postanowieniom SIWZ.
17. Pytanie Wykonawcy:
W § 6 ust. 29 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy Zamawiający wskazuje, że:
„Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w trybie określonym przepisami
kodeksu cywilnego lub w trybie przewidzianym w postanowieniach Umowy, nie będzie miało
wpływu na skuteczność nabycia przez Zamawiającego praw, o których mowa w
postanowieniach niniejszego paragrafu.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający kalkuluje eksploatację praw własności
intelektualnej ze zniweczonej umowy?
Jeśli nie, wnosimy o doprecyzowanie zapisu § 6 ust. 29, iż jedynie odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego w części może odbyć się bez uszczerbku dla licencji, gdyż
pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu pozostaje wewnętrznie sprzeczne, a poza tym
najprawdopodobniej wbrew bezwzględnie obowiązującej regulacji ustawy o prawie
autorskim.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia § 6 ust. 29 Wzoru Umowy znajdą zastosowanie w
przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie wywoływało skutek ex nunc
(na przyszłość) bądź w przypadku gdy mimo odstąpienia od Umowy, z uwagi na zaistniały
stan faktyczny, zwrot któregokolwiek ze świadczeń wzajemnych nie będzie możliwy lub
będzie nadmiernie utrudniony.
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