Warszawa, 23.01.2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa i wdrożenie Informatycznego Systemu do Obsługi Stypendiów”, nr postępowania: 1/2019

Zamawiający - Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa - na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018
r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1:
Zakres wsparcia technicznego ujęty we wzorze umowy w paragrafie 8 (załącznik nr 8 do SIWZ)
jest o wiele szerszy od zakresu wsparcia technicznego ujętego w SOPZ (załącznik nr 2 do
SIWZ). Proszę o podanie zakresu wsparcia technicznego dla Systemu oczekiwanego przez
Zamawiającego, który jest niezbędny do wykonania wyceny zamówienia.
Odpowiedź nr 1:
W załącznikach nr 2 i 8 do SIWZ nie zróżnicowano zakresu wsparcia technicznego dla
Systemu. Postanowienia załącznika nr 2 do SIWZ stanowią doprecyzowanie postanowień
załącznika nr 8 do SIWZ. Postanowienia załącznika nr 2 do SIWZ poza obowiązkami
Wykonawcy w ramach wsparcia technicznego - które zostały wymienione również w
załączniku nr 8 do SIWZ (§ 8 ust. 2) - obejmują wyjaśnienie intencji Zamawiającego
związanych z ustanowieniem wsparcia technicznego oraz określenie wymiaru wsparcia
technicznego w ujęciu miesięcznym.
Pytanie nr 2:
Proszę o udostępnienie dokumentacji bazy danych MySQL, z której będzie przeprowadzana
migracja danych do nowo zaprojektowanego systemu. Dokumentacja jest niezbędna do
wykonania wyceny zamówienia.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający przedstawia w załączeniu eksport struktury bazy danych MySQL, z której będzie
przeprowadzana migracja danych do nowo zaprojektowanego systemu.
Pytanie nr 3:
Co kryje się pod modułem migracji? Czy mowa jest o jednorazowym przeniesieniu danych z
istniejącego systemu stypendialnego do nowo zaprojektowanego systemu?
Odpowiedź nr 3:

Postanowienie należy rozumieć jako jednorazowe przeniesienie danych do nowego systemu.
Pytanie nr 4:
Proszę o uszczegółowienie procesu rekrutacyjnego w oparciu o wykonany i wdrożony System
(od rekrutacji do wypłaty stypendium), od którego jest uzależniona wypłata 10%
wynagrodzenia Wykonawcy. Obecne kryterium opisane we wzorze umowy w paragrafie 3
(załącznik nr 8 do SIWZ) jest zbyt ogólne. Proszę o podanie maksymalnego czasu trwania
procesu rekrutacji licząc od zrealizowania przedmiotu umowy.
Odpowiedź nr 4:
Przy założeniu, że wykonanie Etapu 3A umożliwi rozpoczęcie rekrutacji we wrześniu i
dokonanie oceny wniosków o stypendium w listopadzie i grudniu 2019 r., to zakończenie cyklu
rekrutacji (wypłata środków) nastąpi w lutym 2020 r.
Pytanie nr 5:
Proszę o udostępnienie opisu infrastruktury, na której planuje się instalację produkcyjną nowo
zaprojektowanego systemu.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie posiada jeszcze uszczegółowionej infrastruktury, na której docelowo będzie
zainstalowany System. Wykonawca będzie proszony o zasugerowanie specyfikacji, która
umożliwi prawidłowe działanie systemu.
Pytanie nr 6:
Czy udostępnienie testowej wersji systemu do ciągłej eksploatacji (wglądu) przez
Zamawiającego ma obowiązywać tylko w trakcie trwania Etapu 3 realizacji umowy? Proszę o
potwierdzenie.
Odpowiedź nr 6:
Tak, udostępnienie testowej wersji systemu do ciągłej eksploatacji (wglądu) przez
Zamawiającego jest ograniczone wyłącznie do Etapu 3 realizacji umowy, przy czym jest to
kryterium oceny ofert. Niezaoferowanie udostępnienia testowej wersji systemu do ciągłej
eksploatacji (wglądu) w Etapie 3 realizacji umowy będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt we
wskazanym kryterium, natomiast nie będzie powodowało odrzucenia oferty.

