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Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center 
oraz udostępniania i utrzymania sprzętu. 

 
Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuszcza użycie aplikacji Contact Center w formie nieprzeglądarkowej, 
tylko jako aplikacja desktopowa, instalowana na stacjach roboczych? 

Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający nie dopuszcza użycia systemu Contact Center w wersji desktopowej.  

 

Pytanie 2 
Zamawiający wskazuje, iż na początku użytkowników systemu będzie 12 osób (6 konsultantów 
CC + 1 Supervisor CC + 1 Administrator CC + 1 Sekretariat + 3 Biura/Zarząd), jednak możliwa 
ma być rozbudowa systemu do 20 użytkowników. W związku z powyższym, chcielibyśmy 
doprecyzować te informacje w poniższym zakresie: 
a. Czy ewentualna rozbudowa systemu miałby być dokonana w przyszłości na podstawie 

dodatkowego zamówienia 
b. Czy system powinien być od razu zeskalowany do obsługi 20 użytkowników i posiadać 

taką właśnie ilość licencji 
c. Czy ilość 20 użytkowni obejmuje zarówno użytkowników systemu Contact Center jak 

i pracowników biurowych czy tylko wyłącznie użytkowników systemu Contact Center, 
a pracownicy biurowi (Sekretariat/Zarząd) nie sią w tej liczbie ujęci? 

Odpowiedź na pytanie 2 
a. Zamawiający informuje, że w ramach aktualnego postępowania nie przewiduje rozbudowy 

systemu.  

b. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SOPZ (Załącznik 1 do SIWZ) zakłada 
zwiększenie liczby użytkowników do 20 w trakcie trwania umowy. Wykonawca podejmuje 
samodzielnie decyzję, o tym czy zeskaluje system do wspomnianej liczby 20 
użytkowników już teraz czy będzie to robił sukcesywnie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć przy założeniu 
12 jednoczesnych, równoległych dostępów do Systemu.  

c. Zamawiający informuje, że zwiększenie liczby użytkowników dotyczy zarówno 
konsultantów CC jak i pracowników biurowych, przy czym należy założyć, iż głównie będą 
to konsultanci.  

 
Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny na 
szczegółowe i rzetelne przygotowanie oferty, która będzie odzwierciedleniem wszystkich 
wymagań. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 27.09.2019 r. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27.09.2019 r. do godz. 11:00 

.  
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Pytanie 4 

Czy przewidują Państwo możliwość negocjacji zapisów Umowy o świadczenie usług - 
załącznik nr 3 do SIWZ oraz Umowy Powierzenia Przetwarzania danych osobowych - 
załącznik nr 8 do Umowy.  

Przesłanie zapytania wynika z tego, iż zapisy umowy nie zawierają istotnych warunków 
świadczenia usługi. 

Niestety większość zapisów w zaproponowanych przez Państwa dokumentach jest dla nas 
niemożliwych do realizacji. W związku z tym zazwyczaj po wygraniu przetargu podpisujemy 
umowy na naszych wzorach (ewentualnie negocjujemy ich zapisy). Umożliwia nam to 
świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniami Klienta, na najwyższym poziomie. W załączniku 
przesyłam wzory naszych umów z pytaniem czy w przypadku wygrania postępowania będzie 
możliwość podpisania umowy na załączonych wzorach (lub ewentualna ich negocjacja).  

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji i zmian treści wzoru umowy po upływie 
terminu składania ofert. Zakres dopuszczalnych zmian zawartej umowy jest określony we 
wzorze umowy oraz w przepisach art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych 

 

Zmiana treści SIWZ 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:  

a) w Załączniku Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy, pkt 1 Cena Oferty: 
Przystępując do prowadzonego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie Usług składam/y 
niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia za cenę brutto ………………………….. zł, 
która jest sumą cen brutto: 

• za przygotowanie i konfigurację Systemu i Sprzętu (wartość z kolumny (C1 Tabeli z 
pkt. 2.1 poniżej) 

• za świadczenie Usługi Udostępniania i Utrzymania Systemu (wartość z kolumny C2 
Tabeli z pkt. 2.2 poniżej) oraz  

• za świadczenie Usługi Udostępniania  i Utrzymania Sprzętu (suma z kolumny C3 
Tabeli z pkt. 2.3 poniżej) oraz  

• kosztów połączeń telefonicznych (suma z kolumny C4 Tabeli z pkt. 2.4 poniżej). 

Przyjmuje treść: 
Przystępując do prowadzonego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie Usług składam/y 
niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia za cenę brutto ………………………….. zł, 
która jest sumą cen brutto: 

• za przygotowanie i konfigurację Systemu i Sprzętu (wartość z kolumny (C1 Tabeli 
z pkt. 2.1 poniżej) 

• za świadczenie Usługi Udostępniania i Utrzymania Systemu (wartość z kolumny D2 
Tabeli z pkt. 2.2 poniżej) oraz  

• za świadczenie Usługi Udostępniania  i Utrzymania Sprzętu (suma z kolumny C3 
Tabeli z pkt. 2.3 poniżej) oraz  

• kosztów połączeń telefonicznych (suma z kolumny C4 Tabeli z pkt. 2.4 poniżej). 
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b) w Załączniku Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy tabela, w pkt 2.2: 
 

Pozycja 
Cena netto w zł 
za jeden 
miesiąc  
(A2) 

Cena brutto w zł 
za jeden miesiąc 
(B2) 

Cena brutto w zł za cały 
czas trwania umowy 24 
msc. 
(C2) 

System wg specyfikacji 
określonej w Załączniku 1 
do SIWZ 

 
 

 

 

Przyjmuje treśc: 
 

Pozycja 

Cena netto 
w zł za jeden 
miesiąc za 
jednego 
Użytkownika 
(A2) 

Liczba 
użytkowników 

Cena netto w 
zł za miesiąc  
za wszystkich 
Użytkowników 
(B2) 

Cena brutto w 
zł za miesiąc  
za wszystkich 
Użytkowników 
 (C2) 

Cena brutto w 
zł za cały 
czas trwania 
umowy 24 
msc. 
(D2) 

System wg 
specyfikacji 
określonej 
w 
Załączniku 
1 do SIWZ  

 12    

 

c) w Załączniku Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy tabela w pkt 2.2 na końcu załącznika 
dodaje się miejsce na datę, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika 

d) w Załączniku Nr 3 do SIWZ -  IWZ, § 2 ust 2: 
W przypadku konieczności zwiększenia liczby Sprzętu, który będzie objęty 
świadczonymi Usługami, Zamawiający poinformuje Kierownika Projektu Wykonawcy 
pisemnie (dopuszczona jest forma poczty elektronicznej) o tym wraz z podaniem typu, 
który ma zostać dodatkowo objęty Usługami. Wykonawca zapewni Sprzęt oraz 
świadczenie Usług w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia. W 
przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe 
dostarczenie Sprzętu zgodnego ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 (np. zmiana 
modelu przez producenta, wycofanie) Strony porozumieją się co do wyboru innego 
Sprzętu, przy czym jego parametry techniczne nie mogą być gorsze od parametrów 
Sprzętu zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Umowy 

Przyjmuje treśc: 
W przypadku konieczności zwiększenia liczby Użytkowników lub Sprzętu, który będzie 
objęty świadczonymi Usługami, Zamawiający poinformuje Kierownika Projektu 
Wykonawcy pisemnie (dopuszczona jest forma poczty elektronicznej) o tym wraz z 
podaniem typu Użytkowników lub Sprzętu, który ma zostać dodatkowo objęty 
Usługami. Wykonawca zapewni Sprzęt oraz świadczenie Usług w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, kiedy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie Sprzętu zgodnego ze 
specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 (np. zmiana modelu przez producenta, 
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wycofanie) Strony porozumieją się co do wyboru innego Sprzętu, przy czym jego 
parametry techniczne nie mogą być gorsze od parametrów Sprzętu zamieszczonego 
w Załączniku nr 1 do Umowy 

e) w Załączniku nr 3 do SIWZ - IWZ, § 2 ust 3: 
W przypadku zwiększania liczby Sprzętu wynagrodzenie za świadczenie Usług dla 
dodatkowego Sprzętu będzie należne Wykonawcy od dnia rozpoczęcia świadczenia 
Usług dla Sprzętu tj. od dnia podpisania Protokołu Przekazania zgodnie z Załącznikiem 
nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie za świadczenie Usług dla nowego Sprzętu będzie 
wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe za świadczenie Usług, zgodnie z Ofertą. 
Zmiany liczby Użytkowników Systemu nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia 

Przyjmuje treść: 
W przypadku zwiększania liczby Użytkowników lub Sprzętu wynagrodzenie za 
świadczenie Usług dla dodatkowego Sprzętu lub Użytkowników będzie należne 
Wykonawcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług dla Sprzętu lub Użytkowników tj. 
od dnia podpisania Protokołu Przekazania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 
Wynagrodzenie za świadczenie Usług dla nowego Sprzętu lub Użytkowników będzie 
wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe za świadczenie Usług, zgodnie z Ofertą. 

f) w Załączniku nr 5 do Umowy – Wzór raportu miesięcznego, pkt 1, tabela A: 
 

Sprzęt Liczba Zastosowana do kalkulacji 
cena jednostkowa brutto wg 
Oferty za świadczenie Usług 
za pełny miesiąc w zł 

Wartość brutto za 
świadczenie Usług za pełny 

miesiąc w zł 

Przewodowy zestaw 
nagłowny  

   

Bezprzewodowy 
zestaw nagłowny  

   

Aparat nabiurkowy z 
funkcjonalnością 
obsługi sekretariatu  

   

Aparatu nabiurkowy     

Suma  

 

Przyjmuje treść: 
 

 Liczba Zastosowana do kalkulacji 
cena jednostkowa brutto wg 
Oferty za świadczenie Usług 
za pełny miesiąc w zł 

Wartość brutto za 
świadczenie Usług za pełny 

miesiąc w zł 

Użytkownik 
Systemu 

   

Przewodowy zestaw 
nagłowny  

   

Bezprzewodowy 
zestaw nagłowny  
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Aparat nabiurkowy z 
funkcjonalnością 
obsługi sekretariatu  

   

Aparatu nabiurkowy     

Suma  

 

g) w Załączniku nr 5 do Umowy – Wzór raportu miesięcznego, pkt 1, tabela B: 
 

Sprzęt Liczba Data 
rozpoczęcia 
świadczenia 
Usług  

Ilość dni 
świadczenia 
Usług w 
niepełnym 
raportowanym 
miesiącu  

Zastosowana 
do kalkulacji 
cena 
jednostkowa 
brutto wg Oferty 
za świadczenie 
Usług za pełny 
miesiąc w zł 

Proporcjonalna 
wartość brutto 
za 
świadczenie 
Usług w 
niepełnym 
raportowanym 
miesiącu w zł 

Przewodowy 
zestaw nagłowny  

     

Bezprzewodowy 
zestaw nagłowny  

     

Aparat nabiurkowy 
z funkcjonalnością 
obsługi sekretariatu 

     

Aparatu nabiurkowy      

Suma  

 

Przyjmuje treść: 
 

 Liczba Data 
rozpoczęcia 
świadczenia 
Usług  

Ilość dni 
świadczenia 
Usług w 
niepełnym 
raportowanym 
miesiącu  

Zastosowana 
do kalkulacji 
cena 
jednostkowa 
brutto wg Oferty 
za świadczenie 
Usług za pełny 
miesiąc w zł 

Proporcjonalna 
wartość brutto 
za świadczenie 
Usług w 
niepełnym 
raportowanym 
miesiącu w zł 

Użytkownik 
Systemu 

     

Przewodowy 
zestaw nagłowny  

     

Bezprzewodowy 
zestaw nagłowny  
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Aparat nabiurkowy 
z funkcjonalnością 
obsługi sekretariatu 

     

Aparatu nabiurkowy      

Suma  

 

W związku z powyższym w SIWZ wprowadza się zmiany: 

Pkt 7.17 lit. d otrzymuje brzmienie: „Nie otwierać przed dniem 27.09.2019 r. do godz. 12:00” 

Pkt 8.1 otrzymuje brzmienie: “Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 
należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godziny 11:00 w Oddziale Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości, 00-499 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 10/14, pok. 107 Oferty 
można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.” 

Pkt 8.4 otrzynuje brzmienie: “Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r. o godzinie 12:00 w 
Oddziale Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, 00-499 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 
10/14, pok. 107.” 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 
Komisja przetargowa  
Przewodniczący  - Paweł Jachyra ………………………… 

 

Zastępca Przewodniczącego - Artur Sadzik ………………………… 

 

Sekretarz  - Grzegorz Kubski ………………………… 

 

 

 ZATWIERDZAM 

 
 …………………. 
 DATA, PODPIS 


