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Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 
 

 DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 Z DNIA 16 CZERWCA 2016 NA TWORZENIE 
OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ IOS W RAMACH PROJEKTU „OPRACOWANIE I WDROŻENIE 

WEBOWYCH ORAZ MOBILNYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI, PASAŻERAMI I 
PACJENTAMI CELEM ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI B+R FIRMY SISMS SP. Z O.O.” 

 

Pytanie 1 - W formularzu ofertowym jest napisane:  "W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do 

podpisania umowy na warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego." Proszę o przesłanie 

wzoru Umowy, która ma być podpisana w przypadku wyboru oferty. Nie mogą Państwo wymagać od kogoś 

podpisania czegoś, co nie jest określone.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępniania wzoru umowy na etapie zapytania ofertowego.  

Pytanie 2 - Na jakiej podstawie została wyceniona czasochłonność. Co w przypadku jeżeli faktyczny czas realizacji 

przekroczy szacowaną czasochłonność ?  

Odpowiedź: wycena czasochłonności została określona na podstawie dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego; 

Zgodnie z zapisami pkt. XII zapytania ofertowego Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy  

w sytuacji zmiany zakresu liczby godzin.  

Pytanie 3 - W formularzu ofertowym proszą Państwo o podanie wyceny roboczogodzin. Natomiast w ogłoszeniu 

napisane jest między innymi:  "Wykonawca podaje łączną cenę netto w złotych za realizację przedmiotu zamówienia, 

która zawiera w sobie: a) wykonanie 3 aplikacji mobilnych w terminach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, b) koszty świadczenia usługi w sposób zdalny oraz w biurze Zamawiającego w terminach określonych 

przez Zamawiającego, b) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres minimum 12 miesięcy od dnia 

podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych aplikacji, c) przeniesienie na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich do opracowanego oprogramowania, dokumentacji technicznej oraz innych utworów 

wytworzonych w ramach umowy wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych." Czy wycena ma 

dotyczyć realizacji opisanych aplikacji czy też wynajęcia pracownika na określoną liczbę godzin ? Proszę o precyzyjną 

odpowiedź, bo to nie jest jasne.  

 Odpowiedź: W zapytaniu ofertowym Wykonawca ma przedstawić łączną cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym przy założeniu szacunkowej liczby godzin; w cenie jednostkowej, 

którą należy pomnożyć przez liczbę godzin Wykonawca powinien  uwzględnić wszystkie koszty, które są niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia.   

Pytanie 4 - Jeżeli wycena dotyczy realizacji opisanych aplikacji, to proszę mieć na uwadze, że opisy, które dostaliśmy 

nie są szczegółowe. Są to tylko luźno opisane hasła, brak szczegółowego opisu, który stosuje się przy projektach IT 

np. : - opisu przypadków użycia - diagramów UML; Tym bardziej prosimy zatem o wzór Umowy. W przypadku braku 

uszczegółowienia Wykonawca przyjmie swoje założenia co do sposobu wykonania opisanych funkcji.  
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Pytanie 5-  Czy strona serwerowa jest już gotowa ? Jeżeli tak prosimy o metody API do komunikacji z aplikacją 

mobilną.  

Pytanie 6 -  Jeżeli API, a więc komunikacja między serwerem, a aplikacją mobilną nie jest zdefiniowana, to proszę o 

informację na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować koszt wykonania komunikacji między aplikacją a 

serwerem, skoro Wykonawca robi w tym wypadku samą aplikację mobilną i nie jest odpowiedzialny za stronę 

serwerową ?  Co w przypadku kiedy będą opóźnienia po stronie wykonawcy serwera ? To jest czynnik niezależny od 

Wykonawcy i może mieć wpływ na termin oddania końcowego dzieła.  

 Pytanie 7 - W opisie przedmiotu zamówienia, który dostaliśmy po podpisaniu umowy o poufności jest mowa o 

rozbudowie istniejącego systemu. W związku z tym prosimy o kody źródłowe aplikacji. Bez źródeł istniejącej aplikacji 

nikt nie jest w stanie podać wyceny. Prosimy także o szczegółową instrukcję instalacji rozwiązana, tak abyśmy mogli 

sami to przetestować i zobaczyć jak działa. Umowa o poufności została podpisana.  

Odpowiedź 4 – 7: Zamawiający nie będzie udostępniać bardziej szczegółowych informacji gdyż nimi nie  dysponuje. 

Zamawiający przypomina i zwraca tym samym uwagę, iż oprogramowanie będące przedmiotem zapytania 

ofertowego będzie tworzone w ramach prac badawczo- rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającego w ramach 

Projektu  tj. ze ścisłą współpracą z pracownikami działu B+R. Wykonawcy muszą uczestniczyć w dyskusjach  

i powstających pomysłach dlatego  Zamawiający wymaga aby Wykonawca 70% z liczby godzin określonych w ramach 

każdego z etapów wykonywał na miejscu- w biurze Zamawiającego.  

 

 

            W imieniu Zamawiającego  

        Wioletta Stasiak  

               Zarządzająca Projektem 

 

 


