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Uczestnicy postępowania 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. .) na dostawę i 

wdrożenie zintegrowanego systemu kadry i płace na potrzeby LAWP w Lublinie 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 1 

 

Pytanie  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące treść zapytania ofertowego, 
którego przedmiotem jest   dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadry i płace na potrzeby 
LAWP w Lublinie. 
 
Zamawiający w części  V zapytania - „Warunki udziału w postępowaniu” zawarł następujący wymóg: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. spełnią warunki udziału w postępowaniu – posiadają zdolność techniczną lub zawodową 

niezbędną do należytego wykonania zamówienia.  
Wykonawca spełni ten warunek jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert- a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie – należycie wykonał 
przynajmniej trzy dostawy dla instytucji samorządu terytorialnego polegające na wdrożeniu systemu 
kadrowo-płacowego obejmującego co najmniej 180 pracowników.” 
 

czy Zamawiający w celu umożliwienia wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu 

większej liczbie podmiotów i tym samym zwiększenia konkurencyjności ofert potencjalnych 

wykonawców wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego wymogu poprzez nadanie mu 

brzmienia: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. spełnią warunki udziału w postępowaniu – posiadają zdolność techniczną lub zawodową 

niezbędną do należytego wykonania zamówienia.  
Wykonawca spełni ten warunek jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert- a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie – należycie wykonał 
przynajmniej trzy dostawy dla jednostek sektora finansów publicznych polegające na wdrożeniu 
systemu kadrowo-płacowego obejmującego co najmniej 180 pracowników.”? 
 

Odpowiedź.  

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany.  
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W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego -

Rozdz. V Warunki udziału w postępowaniu pkt 1 oraz Załącznika nr 5 – Wykaz 

wykonanych dostaw . 

 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące treść zapytania ofertowego, 
którego przedmiotem jest   dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadry i płace na potrzeby 
LAWP w Lublinie. 
Zamawiający w dokumencie - „Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy” w par. 2 ust. 
9 „Zakres opieki serwisowej obejmuje:” punkt 4 „aktualizację oprogramowania uwzględniającą:” lit. f 
zawarł zapis:  
„modyfikacje oprogramowania wynikającą ze zmian funkcjonalnych wprowadzonych przez 
Zamawiającego”. 

Pytanie:  czy Zamawiający, z uwagi na fakt, iż zapisy zawarte we wzorze umowy nie 

uwzględniają prawa do samodzielnego modyfikowania przez Zamawiającego 

oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy, zgadza się na rezygnację z przytoczonego 

wyżej zapisu? 
 

Odpowiedź. 2  

Zamawiający nie  wyraża zgodę na rezygnację z przytoczonego zapisu.  

Zapis zawarty w §2 ust. 9 pkt 4 lit. f wzoru umowy nie mówi o możliwości lub braku 

możliwości samodzielnego modyfikowania przez Zamawiającego oprogramowania 

stanowiącego przedmiot umowy.  

Zapis w umowie „modyfikacje oprogramowania wynikającą ze zmian funkcjonalnych 

prowadzonych przez Zamawiającego” oznacza, że w przypadku zmian funkcjonalnych w 

jednostce Zamawiającego (zmiany strukturalne, organizacyjne itp., np. zmiany w rozliczaniu 

czasu pracy) jeśli oprogramowanie nie posiada możliwości ich wdrożenia, to Wykonawca 

dokona odpowiednich zmian w oprogramowaniu.  

 

 

Pozostałe zapisy treści Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

Zmienione Zapytanie oraz Załącznik nr 5 zostały opublikowane w Bazie 

Konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego. 

 

 

Zatwierdził 

Zastępca Dyrektora LAWP w Lublinie 

Radosław Tkaczyk 
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