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Do uczestników postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/53/2020 na usługi informatyczne i dostawę 

oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego. 

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela 

odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej: 

 

Pytanie 1: dotyczy SIWZ i treści projektu umowy  

Zgodnie z § 17 ustęp 1 projektu umowy, jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania z 

Umowy wskazanego w Harmonogramie Ramowym, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni 

dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu odstąpi od Umowy.   

Jako odpowiedni dodatkowy termin projekt umowy wskazuje termin nie krótszy niż 10 (dziesięć) dni 

roboczych. Dziesięć dni roboczych to nawet nie jest jeden okres rozliczeniowy wypłaty wynagrodzenia 

pracownikom i jest to termin znacznie krótszy niż standardowe terminy stosowane przy tego typu 

postanowieniach w zamówieniach publicznych dotyczących dużych projektów informatycznych.   

Ponadto, odstąpienie jest najdalej idącym skutkiem w stosunku do Umowy oraz wiąże się dla Wykonawcy z 

bardzo wysokimi stratami.   

Uwzględniając powyższe, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 17 ustęp 1 projektu umowy w taki sposób, 

aby poprzez odpowiedni termin rozumiany był termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych?  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 17.1 projektu umowy 

Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania z Umowy, w tym w wykonaniu etapu 

Harmonogramu Ramowego, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do 

wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi 

od Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że za termin 

odpowiedni w rozumieniu postanowienia niniejszego ustępu rozumieją termin uwzględniający czas 

wymagany do wykonania zobowiązania. W przypadku takiego odstąpienia zastosowanie ma § 14 ust. 4 

Umowy.   
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Pytanie 2: dotyczy SIWZ i treści projektu umowy  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu wdrożenia na poniższy:  

Etapy Faza wdrożenia 
Kluczowy termin odbioru 
(nie później niż) 

I Analiza wdrożeniowa 31.03.2021 

I Instalacja oprogramowania 31.12.2020 

II Parametryzacja środowiska 31.08.2021 

III Szkolenia 30.09.2021 

IV Testy Klienta 30.11.2021 

V Skonfigurowana baza produkcyjna 31.12.2021 

V Uruchomienie w pełni funkcjonalnej wersji oprogramowania 31.12.2021 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany Harmonogramu Ramowego na poniższy:  

Etapy FAZA WDROŻENIA kluczowy termin odbioru 

I Analiza przedwdrożeniowa  nie później niż koniec I kwartału 2021 

II Instalacja Oprogramowania  nie później niż koniec IV kwartał 2020  

III Parametryzacja środowiska   do 31.08.2021 r. 

IV Szkolenia  nie później niż koniec III kwartału 2021  

IV Testy   do 30.10.2021 r 

VI Skonfigurowana baza produkcyjna  nie później niż koniec IV kwartał 2021  

VII  Uruchomienie w pełni funkcjonalnej wersji 
Oprogramowania 

do 31.12.2021 r.  

 

  

 Pytanie 3: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami: 

Czy w wymaganiu pod pojęciem E-Faktura, E-Zamówienia rozumie się system PEF, gdzie wymianie podlegać 

będą faktury i zamówienia?  

 Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin E-Faktura na Platforma Elektronicznego Fakturowania. 

Zamawiający wykreśla wymagania dotyczące zapewnienia integracji z systemem E-Zamówienia  

   

Pytanie 4: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami: 

Jeśli wymaganie nie dotyczy systemu PEF to prosimy o podanie więcej szczegółów na temat tego 

wymagania:  

- Czy w wymaganiu chodzi o faktury zakupu czy sprzedaży?  

 Odpowiedź:  zgodnie z zmianą wymaganie dotyczy PEF  

  

- Czy w wymaganiu chodzi o zamówienia zakupu czy sprzedaży?  

 Odpowiedź: zgodnie z zmianą wymaganie dotyczy PEF  

  

Pytanie 5: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami: 

Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli wymiana między systemami będzie oparta o  wymianę 

plikową (txt, xml lub csv)?  

Odpowiedź: Wymagania integracja systemu PEF z ERP jest określona w dokumentacji PEF  
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Pytanie 6: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami: 

Jak należy rozumieć w tym wymaganiu integrację z podpisem elektronicznym?  

Odpowiedź:  zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 

 

Pytanie 7: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami: 

Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli wymiana danych w zakresie faktur i zamówień odbywać się 

będzie drogą mailową bezpośrednio z kontrahentem, które dotyczy  

 Odpowiedź: Wymagania określone są w platformie PEF  

 

 Pytanie 8: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.010 – Wymiana danych z istniejącymi systemami: 

 

 Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli wymiana między systemami będzie oparta o 

 wymianę plikową (txt, xml lub csv)?  

 Jakiego rodzaju dokumenty źródłowe mają podlegać wymianie?  

 W którym systemie zaczyna się proces biznesowy?   

 W którym systemie dokument jest pierwszy raz wprowadzany?   

 Jakie jest kierunek wymiany danych?  

 Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli ta wymiana będzie dotyczyć jednego systemu 

DMS (PUW)?  

 Proszę o przesłanie dokumentacji dotyczącej możliwości wymiany danych ze wskazanym systemem 

DMS.  

 Odpowiedź: Zamawiający usuwa wymaganie OG18.010  

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.08.2020 r. 

Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

 

W załączeniu 

1. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy 

2. Zmodyfikowany załącznik 3a do SIWZ 

 
                                                   

                                                 
                                                    Kanclerz 

             /-/ 
                                      mgr Marek Langowski              


