Myślenice, dnia 06.06.2017r.
SRG.272.5.2017

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa
systemu e-urząd oraz sprzętu w ramach projektu pt.: e-Myślenice – wdrożenie e-usług w
Gminie Myślenice”

Zamawiający działając w trybie art.
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
dokumentacji, opublikowanego ogłoszenia
zamieszczonymi na stronie internetowej,
następującą zmianę w tej dokumentacji:

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
poz. 2164), po dokonaniu analizy pytania Wykonawcy,
o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami,
udziela stosownego wyjaśnienia oraz wprowadza

Pytanie 1:
Dotyczy: załącznika nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis komponentów przedmiotu zamówienia
Zamawiający oznaczył wymagania oprogramowania literami „W” oraz „D” i wyjaśnił ich znaczenie.
Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają litery „O”(wymaganie AM.12) oraz „X” (wymaganie WO.180,
MPL.28) w kolumnie „oświadczenie wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia iż poszczególne wymagania powinny być oznaczone następująco:
AM.12 - D
WO.180 - W
MPL.28 - W
Pytanie 2:
Dotyczy: SIWZ oraz załącznika nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowe wymagania gwarancyjne dla systemu e-urząd
Prosimy o wyjaśnienie wymagania udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy w
kontekście kryterium oceny ofert „okres gwarancji”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis OPZ na następujący:
"Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia (umowy) na okres 36
miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) zapewniając jednocześnie
odpowiedni serwis."

Pytanie 3:
Dotyczy: załącznika nr 7 do SIWZ – Procedura weryfikacji próbki oraz przeprowadzenia demonstracji
Wnosimy o udostępnienie scenariuszy prezentacji przed terminem składania ofert.
Odpowiedź:
Procedura weryfikacji próbki oraz przeprowadzenia demonstracji. Zamawiający nie ma obowiązku
wcześniejszego publikowania scenariuszy testowych. Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć
próbkę - nośnik zawierający wersje demonstracyjną systemu e-urząd przygotowaną w celu zbadania

funkcjonalności. Wszystkie funkcjonalności wymienione w załączniku nr 1 do siwz są wymaganiami
minimalnymi dla systemu. Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę systemu e-urząd
spełniał te wymogi na dzień składania ofert. Zamawiający dokona sprawdzenia funkcjonalności
systemu (w ramach prezentacji zgodnej ze scenariuszem) na podstawie dostarczonych przez
Wykonawcę nośników dołączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty
próbki systemu lub nie wykaże funkcjonalności podczas prezentacji, Zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 89 ust. 2 ustawy pzp. Zamawiający zaleca Wykonawcy sprawdzenie poprawności
zapisu nośnika, odpowiednie jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi tak, aby
uniknąć problemów technicznych podczas odczytu demonstracyjnej wersji systemu z nośnika w
trakcie prezentacji. Brak możliwości odczytu nośnika, który uniemożliwi dokonanie prezentacji,
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy pzp. Na etapie badania próbki
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zaprezentowania dowolnej funkcjonalności
wyspecyfikowanej w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jasno i precyzyjnie określił
funkcjonalności, które będą badane podczas prezentacji próbki. Ponadto Zamawiający poinformował,
że weryfikacja funkcjonalności realizowana będzie w oparciu o scenariusze prezentacji – próbki
systemu, wobec czego Wykonawca musi skonfigurować próbkę tak, aby można było pokazać
wszelkie funkcjonalności wymienione w SIWZ.
Pytanie 4:
Dotyczy: załącznika nr 7 do SIWZ – Procedura weryfikacji próbki oraz przeprowadzenia demonstracji
Z uwagi na bardzo szeroki zakres przedmiotu zamówienia wnosimy o dopuszczenie większej ilości
osób (min. 5) posiadających niezbędną wiedzę merytoryczną i techniczną, które będą mogły
uczestniczyć w demonstracji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuję swoją decyzję w sprawie ilości osób dopuszczonych do demonstracji. Zapis
pozostaje bez zmian. Zamawiający wskazuje, że demonstracja powinna wykazać, że odpowiednio
każde demonstrowane wymaganie, zawarte w ofercie, posiada wybrane cechy i funkcjonalności z
zakresu wymagań podstawowych, które podlegać będą ocenie, w tym celu nie jest wymagana
większa liczba osób prezentujących rozwiązanie. Wykonawca otrzyma w dniu otwarcia ofert
scenariusze demonstracji, zgodnie z którymi będzie należało zademonstrować wymagane
funkcjonalności pod kątem kontroli poprawności wykonania z warunkami zdefiniowanymi przez
Zamawiającego. Celem demonstracji jest zweryfikowanie, czy zadeklarowane przez Wykonawcę
rozwiązanie wykonują zadania poprawnie, zgodnie z wymaganiami. W przypadku, gdyby
demonstrowana funkcjonalność działała błędnie, zostanie zgodnie z zapisami
SIWZ
udokumentowana w postaci zrzutów ekranowych, które będą stanowiły załącznik do raportu z
demonstracji. Błędnie działająca funkcjonalność będzie podstawą do nie przyznania punktów za
przedmiotową funkcjonalność.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.

