Warszawa, 2016-04-19
WIF.261.2.2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisu i wsparcia
systemu informatycznego SAP-2, (WIF.261.2.2016).

Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.
Pytanie 1.
Paragraf 3 punkt 7 umowy; Jako błąd krytyczny traktowany jest również „błąd (…)
uniemożliwiający terminowe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa”. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy konfiguracja
systemu SAP pozwalała na realizowanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa i wystąpił błąd w systemie, który przestał to uniemożliwiać; w odróżnieniu od
sytuacji gdy :
a. zmianie uległy obowiązujące przepisy prawa
b. Zamawiający został objęty obowiązującymi wcześniej przepisami
a konfiguracja systemu SAP nie pozwala na wykonanie tychże obowiązków
prawnych.
Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku błąd będzie usuwany w ramach
dostosowania systemu do tychże przepisów lub ich zmian w trybie prac
rozwojowych?
Odpowiedź:
Błąd krytyczny uniemożliwiający terminowe wykonanie obowiązków wynikających z
przepisów prawa dotyczy wszystkich sytuacji, w których Zamawiający nie może
prawidłowo wykonać operacji np. finansowej lub kadrowej w systemie, do

wykonania których jest zobligowany przepisami prawa. Taka sytuacja w ciągu
minionych 12 miesięcy wystąpiła jeden raz.
Pytanie 2.
Paragraf 11 punkt 8 – Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy tylko i wyłącznie
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy będącej przedmiotem niniejszego
postępowania

i

Zamawiającego.

wyłączone
Nie

są

mamy

z

niego

możliwości

utwory

już

wykorzystywane

zagwarantować

przez

zabezpieczenia

(przekazania) praw do utworów przekazanych Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy, ponieważ nie mamy wiedzy jak wyglądają kwestie praw autorskich z nimi
związane?
Odpowiedź:
Tak. Zapisy dotyczące praw autorskich odnoszą się do utworów powstałych na
potrzeby realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego.
Pytanie 3.
Prosimy o informację czy obecnie u Zamawiającego trwają projekty związane z
Państwa środowiskiem SAP (modułowe lub techniczne) i czy Wykonawca będzie
zobowiązany do usuwania błędów będących efektami tych prac.
Odpowiedź:
Środowisko SAP-2 jest w sposób ciągły rozwijane. Wykonawca będzie zobowiązany
do usunięcia każdego błędu zgłoszonego przez Zamawiającego.
Pytanie 4.
Prosimy o przedstawienie architektury obecnego środowiska SAP (sprzętowej i
programowej.
Odpowiedź:
Informacje dotyczące środowiska SAP-2 zostały opisane szczegółowo w Rozdziale 2
SIWZ – Stan aktualny. Oprogramowanie podstawowe mySAP jest w wersji 6.0.
Pytanie 5.
Czy warunki konwersji licencji, o których mowa w siwz, zostały przez PKN
potwierdzone z SAP Polska? Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakie licencje i na jakie
będą konwertowane oraz jaki będzie to miało wpływ na wysokość opłaty z tytułu

SAP Enterprise Support? Jeśli warunki konwersji będą przedmiotem ustaleń
bezpośrednich pomiędzy SAP a PKN, prosimy o odpowiednią zmianę siwz i umowy.
Odpowiedź:
Konwersja, o ile Zamawiający postanowi ją dokonać, zostanie przeprowadzona
bezpośrednio przez Zamawiającego i SAP. Jakiekolwiek zmiany licencji w ramach
konwersji nie wpłyną na wysokość opłat z tytułu wsparcia SAP Enterprise Support,
ponieważ nie ulegnie zmianie wartość posiadanych przez Zamawiającego licencji.
Koszt wsparcia SAP Enterprise Support jest uzależniony od wartości posiadanych
licencji a ta nie ulegnie zmianie.
Pytanie 6.
Czy w przypadku jeżeli wynikiem konwersji licencji będzie zwiększenie opłat
maintenance przez SAP dla Partnera wykonującego Usługę SAP Support dla PKN, to
PKN wyraża zgodę na podwyższenie proporcjonalne opłat za usługę SAP Support.
Zwracamy uwagę, że w przypadku konwersji licencji taka sytuacja może wystąpić a
siwz mówi o niezmienionym zakresie, nie porusza kwestii wartości opłaty.
Odpowiedź:
Koszt wsparcia SAP Enterprise Support jest uzależniony od wartości posiadanych
licencji a ta nie ulegnie zmianie. Nie zmieni się również rodzaj posiadanych licencji,
tzn. Zamawiający nie będzie po ewentualnej konwersji posiał licencji innego typu niż
przed konwersją.
Pytanie 7.
Ile licencji SAP Professional User posiada Zamawiający? 60 czy 65?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada 65 szt. licencji SAP Professional User; w tym SAP Application
Prof. User 60 licencji oraz w ramach ERP package incl. Prof. Users jest zawartych 5 szt.
Professional User.
Pytanie 8.
Ile licencji SAP Payroll processing posiada Zamawiający? Prosimy o potwierdzenie
liczby 500.

Odpowiedź:
Zamawiający posiada 4 500 Payroll Processing. Zamawiający dokonał stosownej
modyfikacji SIWZ.
Pytanie 9.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby par. 5 ust. 5 otrzymał następujące
brzmienie: „Za datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zaproponowanej zmiany.
Pytanie 10.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 9 ust. 1-3 słów: „brutto” na „netto”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zaproponowanej zmiany.

Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że dokonano następującej modyfikacji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.
1.

Rozdział 2, Stan aktualny Licencje posiadane przez Zamawiającego, ppkt. 5),
otrzymuje brzmienie:

5) Payroll Processing 4 500 rekordów danych podstawowych.
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

