L. dz. IP- 4660/2020/AW

Gdańsk, dnia 17 .12.2020r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 I ZMIANA NR 2 TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy:

Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Gdańskie Wody
Sp. z o.o., ZP-9/PN/2020

Gdańskie

Wody

Spółka

z

o.o.

(Zamawiający),

działając

na

podstawie

art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) przekazuje zapytania wraz z
wyjaśnieniami i zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Pytanie nr 1:
Pytanie do punktu VI, podpunkt 3 SIWZ. Czy określona w tym punkcie liczba użytkowników
(min. 100) dotyczy obu usług czy każdej z osobna?
Mamy zrealizowane dwie usługi – jedna dla 100 użytkowników, druga dla 70. Czy w takim razie
nas to dyskwalifikuje?

Gdańskie Wody sp. z o.o. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdańsk tel. 58 323 34 00 | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku |
KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitał zakładowy40.021.660,80 zł | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonali co
najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu
korespondencji, z których każda z tych usług osobno musi obejmować wdrożenie dla ponad
100 użytkowników. Dla spełnienia opisanego wyżej wymogu nie jest więc wystarczające
zrealizowanie dwóch usług, gdzie jedna obejmowała 100 użytkowników, a druga dla 70
użytkowników.
Pytanie nr 2:
2. Korespondencja elektroniczna.
Czy wymaganie a,b,c są wszystkie wymagane czy należy spełnić jedno z nich?
Odpowiedź nr 2:
Załącznik nr 5 do SIWZ uległ zmianie (PATRZ ZMIANA NR 2 DO SIWZ).
W zakresie implementacji korespondencji przychodzącej Zamawiający wymaga łącznego
zapewnienia:
-

współpracy z użytkowanym w Spółce oprogramowaniem MS Office. Libre Office,

Google Docs, Mozilla Thunderbird,
-

wystawienia określonych folderów repozytorium za pomocą protokołu WebDAV, tak

aby umożliwić udostępnienie tych folderów w systemach Windows, a także urządzeniom
skanującym w celu umieszczenia skanów dokumentów.
Pytanie nr 3:
2.b Skorzystanie z wtyczki do MS Outlook celem wysłania dokumentu do Alfresco wraz z
wstępną dekretacją
Pytanie:
Czy Zamawiający oczekuje wdrożenia konkretnego systemu Alfresco czy Zamawiający posiada
już system Alfresco i wymaga integracji z tym systemem? Czy zamiast systemu Alfresco może
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wystąpić inny system, a wymaganie oznacza możliwość wysyłania dokumentów do
wdrażanego systemu za pomocą dedykowanej wtyczki?
Odpowiedź nr 3:
Wymaganie oznacza możliwość wysyłania dokumentów do wdrażanego systemu za pomocą
dedykowanej wtyczki. Z treści SIWZ usunięto odesłanie do systemu Alfresco (patrz ZMIANA
SIWZ nr 2).
Pytanie nr 4:
3.a Możliwa klasyfikacja dokumentu jako dokument kosztowy i uruchomienie procesu faktury
kosztowej.
Pytanie:
Czy proces faktury kosztowej jest w zakresie wdrożenia?
Odpowiedź nr 4:
Proces obiegu faktury kosztowej nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 5:
Zamawiający

w

Opisie

Przedmiotu

Zamówienia

wymaga

dostarczenia

licencji

oprogramowania typu LGPL (możliwość własnej modyfikacji systemu), również we wzorze
umowy zawarli Państwo wymóg przekazania praw autorskich i kodów źródłowych do
oprogramowania, co dotyczy systemu obiegu dokumentów. Czy Zamawiający zamierza
własnymi siłami prowadzić modyfikacje systemu obiegu dokumentów ingerując w kody
źródłowe, oraz czy utrzymuje dedykowany zespół programistów?
Wymóg przekazania kodów źródłowych oraz praw autorskich spowoduje obecnie znaczący
wzrost kosztów zakupu oprogramowania, ponieważ Wykonawcy muszą uwzględnić w złożonej
ofercie stracone z tego tytułu przychody, własne know-how. W sytuacji gdy Zamawiający nie
posiada zasobów do samodzielnego rozwoju systemów informatycznych, nie posiada
zespołów programistycznych typowych dla firm IT,

powyższe żądanie nie ma
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uzasadnienia. Również sygnalizowany we wzorze umowy zamiar powierzenia w przyszłości
zadania rozwoju tak zakupionego systemu innym firmom IT spowoduje, że przy rozbudowaniu
funkcjonalnym systemu obiegu dokumentów, proces wdrażania się w oprogramowanie
którego nie jesteśmy autorem będzie bardzo czasochłonny, a co za tym idzie kosztowny dla
Zamawiającego.
W rzeczywistości poprzez swoje działania Zamawiający zamiast zakupić bezterminowe licencje
na system w rynkowych cenach, zakupi prawa autorskie i kody źródłowe którymi nie będzie w
stanie racjonalnie zarządzać nie ponosząc olbrzymich, nieuzasadnionych niczym kosztów.
Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, że wymóg ten również spowoduje, że dostawcy
systemów obiegu dokumentów posiadający dobre, liczące się na rynku i chętnie kupowane
systemy obiegu, nie będą zainteresowani przystąpieniem do postępowania. Natomiast będą
nim zainteresowani dostawcy systemów obiegu dokumentów którzy nie posiadają licznego
grona klientów dla których rozwijają system, nie prowadzą aktywnej sprzedaży, posiadają
produkt którego chcą się pozbyć.
Wnioskujemy w związku z powyższym o zmianę zapisów umowy oraz opisu przedmiotu
zamówienia poprzez usunięcie w całości zapisów dotyczących przeniesienia praw autorskich
oraz przekazania kodów źródłowych oraz ograniczenie zakresu zamówienia do udzielenia
bezterminowej licencji na system obiegu dokumentów, zamiast licencji oprogramowania typu
LGPL.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie uwzględnia wniosku o dokonanie wnioskowanej zmiany.
Zamawiający celowo zamieścił zapis o przekazaniu kodów oprogramowania bądź wolnej
licencji, aby uniezależnić się od jednego wykonawcy. W przeciwnym wypadku, zamawiający
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związany byłby z konkretnym dostawcą oprogramowania podczas następnych etapów
wdrażania oraz ewentualnej modyfikacji systemu, a tym samym uniemożliwienie innym
dostawcą wzięcia udziału w procesie wdrażania kolejnych etapów oraz wsparcia
posprzedażowego.

ZMIANA SIWZ nr 2
Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący
sposób:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedłuża termin składania ofert do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 11:00.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
I.

Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
w załączeniu.
Zmienia się dotychczasową treść punktu XII SIWZ w brzmieniu:

II.

„1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w

Gdańsku,

ul.

Prof.

Witolda

Andruszkiewicza

5,

80

–

601

Gdańsk,

w terminie do dnia: 18.11.2020 r. do godziny 11:00.
2.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.

w

Gdańsku,

ul.

Prof.

Witolda

Andruszkiewicza

5,

80

–

601

Gdańsk

w dniu: 18.11.2020 r. o godzinie 11:15.”

nadając mu następujące brzmienie:
„1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w

Gdańsku,

ul.

Prof.

Witolda

Andruszkiewicza

5,

80

–

601

Gdańsk,

w terminie do dnia: 08.01.2021 r. do godziny 11:00.
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2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w

Gdańsku,

ul.

Prof.

Witolda

Andruszkiewicza

5,

80

–

601

Gdańsk

w dniu: 08.01.2021r. o godzinie 11:15.”
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