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Dot. Projektu nr POWR.03.05.00-OO-Z224/18 „Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji 
studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dat. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  wraz z wdrożeniem Systemu informatycznego monitorującego wydajność  
infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224118 
Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje: 

PYTANIE I 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę  kryteriów dostępowych pozwalających na uczestnictwo w 
postępowaniu większej liczbie Potencjalnych Wykonawców, którzy gwarantują  dostawę  systemu 
odpowiadającą  przedmiotowi zamówienia? Zmiana kryteriów dostępowych pozwoli Zamawiającemu 
zebrać  większą  liczbę  ofert, tym samym uzyskać  możliwość  otrzymania korzystniejszej oferty na 
realizację  przedmiotu zamówienia. 

Proponowane nowe brzmienie zapisu: 

„O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy nie podlegająwykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz spełniają  warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż  w okresie ostatnich 5 lat 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy — w tym okresie, zrealizował  w sposób należyty co najmniej jedną  dostawę  odpowiadającą  
przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż  75 000,00 PLN BRUTTO.". 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający dopuszcza zmianę  warunków udziału i dokonuje zmiany w wyżej wymienionym zakresie 

PYTANIE 2 

Zamawiający w treści SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ" zawarł  wymóg integracji z użytkowanym 
systemem Simple ERP. 
Zamawiający przedstawił  co następuje: 
„System będzie poprzez API uzupełniać  dane z systemu ERP, a następnie umożliwiać  
rejestrowanie wszelkich zdarzeń." 
Następnie w punkcie nr 1 Wymagania Systemu: 
Tabela A Wymagania Niefunkcjonalne, podpunkt: 
13. Z systemu Simple poprzez API system powinien pobierać  z 
widoków dane (tabela nr 1) i zapisać  w swoich tabelach. 
14. Z systemu Simple poprzez API system powinien pobierać  
dane z Simple o określonych godzinach. 
Tabela B Wymagania Funkcjonalne, podpunkt: 
2. System ma importować  poprzez API niezbędne dane z 
modułu środki trwałe systemu Simple zgromadzone w 
systemie o aparaturze, urządzeniach będących na stanie laboratoriów. 
System będzie gromadził  dane o ich wykorz 
Tabela nr 2 
ID z SIMPLE, jeżeli jest to student nr albumu. 
Biorąc pod uwagę, że: 
1. dostawca wspomnianego systemu ERP może być  oferentem w niniejszym postępowaniu 
2. każdy wykonawca składający ofertę  będzie musiał  uwzględnić  w kosztach oferty integrację  
z w/w systemem. 
3. dostawca wspomnianego systemu ERP może ograniczyć  konkurencyjność  wykonawcom, 
którzy chcą  wziąć  udział  w postępowaniu poprzez zawyżanie oferty na dostarczenie usługi 
integracji. 
Prosimy o informację  w jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić  przeprowadzenie 
postępowania zgodnie z zasadą  konkurencyjności PZP. Wskazujemy na potencjalne zagrożenia 
dla zapewnienia konkurencyjności: 
1. art. 7 ust.1 Ustawy prawo zamówień  publicznych poprzez prowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w sposób n iezapewniający zachowania uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, 
2. art. 22 ust. 2 Ustawy prawo zamówień  publicznych poprzez określenie warunków udziału w 
postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą  konkurencję  i naruszający zasadę  równego 
traktowania wykonawców, 
3. art. 29 ust.2 Pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający 
uczciwą  konkurencję. 
Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że koszty integracji po stronie dostawcy systemu 
Simple, zostaną  pokryte przez Zamawiającego jak również  odpowiedzialność  za prawidłową  



Fundusze 
Europejskie Polska Świętokrzyska 

Rzeczpospolita Politechnika 

Program Regionatny 

Unia Europejska 
Europejski Furdusz SpoŁeczny 

Projekt Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej" 
nr POWR.03.05.00-OO-Z224/18 

implementację  narzędzi integracyjnych po stronie SIMPLE ERP będzie spoczywać  na Zamawiającym 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że wymienione dane z tabeli nr 1 będą  wystawione w widoku API z ERP w sposób 
umożliwiający import tych danych do Systemu. Format API zostanie ustalony w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
Zamawiający nie będzie obciążał  kosztami Wykonawcę  za wystawienie danych przed, w czasie ani po wdrożeniu 
Systemu. Natomiast część  danych należy wprowadzić  do Systemu z programu z formatek. Poza tym Zamawiający 
nie przewiduje eksportu danych z Systemu Monitorującego do ERP"a. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany: 

a) W załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy, Zamawiający dodaje o następującym brzmieniu: 

10 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w 6 ust. 1, przenosi na Zamawiającego wszystkie 
autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy i upoważnia go do 
nieograniczonego w czasie korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia 
umowy, a w szczególności: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką  drukarską  techniką  

zapisu magnetycznego, techniką  cyfrową  lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
3) tworzenie nowych wersji, opracowań  i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę  układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany) oraz rozporządzanie nimi i korzystanie z nich na wszystkich wskazanych w niniejszym ustępie 
polach eksploatacji, 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, 
aby każdy mógł  mieć  do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 
udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
6) nadawanie za pomocą  fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą  naziemną i satelitarna) lub w sposób 

przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 
7) prawo do określania nazw utworów, pod którymi będą  one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym 

nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją  rzecz znaków towarowych, którymi 
oznaczone będą  utwory lub znaków towarowych wykorzystanych w utworach, 

8) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 
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9) prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że będą  mu przysługiwały pełne prawa autorskie do utworów, o których mowa w ust.2 
i ich wykonanie nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku naruszeń, Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
odszkodowawcząz tytułu roszczeń  osób trzecich. 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do opracowań  utworów, dokonanych 
przez Zamawiającego. 

4. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, które nie były znane w chwili zawierania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się  do zawarcia z Zamawiającym nowej umowy o przeniesieniu praw autorskich obejmującej 
przedmiotowe pola bez odrębnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się  
do zawarcia w łączącej ich umowie zapisów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych co 
najmniej w takim zakresie jak niniejszej umowie. 

b) W załączniku nr 2 do SIWZ, Załączniki do oferty punkt b), stanowiącym wzór oferty, który w miejsce 
dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

Uwaga - Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 
1) wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również  

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są  wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych są  
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać  tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być  
wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;" 

c) w sekcji V ust. I SIWZ który w miejsce dotychczasoweqo otrzymuje brzmienie 

U 

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt li pkt 2 oraz spełniają  warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą  iż  w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 
zrealizował  w sposób należyty co najmniej jednądostawę  odpowiadającą  przedmiotowi zamówienia o wartości 
nie niższej niż  75 000,00 PLN" 

d) w sekcji XII SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Ofertę  należy złożyć  za pośrednictwem Platformy w terminie do 05-02-2021 o qodz.12°°.  
2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty nie będzie możliwe. 
Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej 
wprowadzenia,, 

e) w sekcji XIII SIWZ który w miejsce dotychczasoweqo otrzymuje brzmienie: 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego 
w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B") pokój nr 2.33 
w dniu 05-02-2021 o qodz.13°°".  Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Informacje z otwarcia ofert zostanie udostępniona za pośrednictwem platformy pod linkiem: 
https://tu-kielce.loqintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  oraz na stronie internetowej  www.bip. tu.kielce.pl." 

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
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