Warszawa, dnia 23 lutego 2021 r.
Odpowiedź NA PYTANIE WYKONAWCY
CUS/ZP/8/2020; TED: 2020/S 255-641662
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie i wdrożenie Części I
podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu
gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje że ponownie wpłynęło
zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie:
Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 9 do SIWZ w wersjach ujednoliconych z dnia 19 lutego 2021 roku. Pytanie
dotyczy okresu realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ na stronie 5 - "Wykonawca zobowiązany
jest zrealizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2022 roku".
Natomiast zapis par. 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 9 do SIWZ mówi, że faza wdrożenia produkcyjnego powinna
zakończyć się do dnia 30 września 2022 roku. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy faza 3 (wdrożenia
produkcyjnego) powinna zakończyć się do dnia 31 października 2022 roku (zgodnie z SIWZ) czy do dnia 30
września 2022 roku (zgodnie z zapisami projektu umowy)? Prosimy o potwierdzenie, że odbiór fazy trzeciej
wdrożenia produkcyjnego, jest równoważny z uruchomieniem fazy 4 dotyczącej usług gwarancyjnych?
Odpowiedź:
Faza 3 (wdrożenia produkcyjnego) powinna zakończyć się do dnia 30 września 2022 roku. Termin
październikowy stanowi zakończenie trwania umowy. Wdrożenie produkcyjne powinno zakończyć się do końca
września 2022 r. tak, aby pozostał czas na podpisanie protokołów odbiorów.
Fazy nie podlegają procedurze odbioru. Uruchomienie usług gwarancyjnych następuje po zakończeniu wdrożenia
poszczególnych aplikacji na środowiskach produkcyjnych, tj. wraz z odbiorem produktów 2.5, 3.8, 4.8 i 5.8,
o których mowa w Tabeli 6 w OPZ.
Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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