
 

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

świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu CRM. 
(znak postępowania ZP/2019/6) 

 
Pytanie 1 

I.5.b przeprowadzanie masowych akcji marketingowych (np. e-mailing) przy użyciu Systemu do nie 
więcej niż 10 000 osób/firm (adresów email) na miesiąc. 

A) Jakimi kanałami będą przeprowadzane akcje marketingowe? 

B) Grupowanie akcji marketingowych. Kto (jaka grupa) i do kogo będzie prowadził jaką (rodzaj akcji) 
akcję marketingową? Czy treść akcji marketingowej ma być statyczna czy dynamiczna, jeśli dynamiczna 
proszę o szczegóły ? 

C) Czy akcje marketingowe, mają być wyzwalane manualnie czy na podstawie jakiś akcji ? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wyjaśnia: 

Ad A – przy wykorzystaniu systemu CRM, akcje będą prowadzone poprzez email. Zakładane jest także 
eksportowanie listy kontaktów w formacie xls, wybranych wg wskazanych kryteriów, w celu importu do 
systemu Contact Center i wykonania w nim akcji telemarketingowych.  

Ad B – Grupowanie ma na celu wybranie docelowej listy użytkowników wg kryteriów w tym wielowyboru 
np. firmy o określonej wielkości (słownik) z danego województwa i określnej branży (także słownik). 
Treść będzie statyczna, jeden komunikat wysłany do wyselekcjonowanej bazy.  

Ad C – akcje będą wyzwalane manualnie.   

 

Pytanie 2 

I.7 Zamawiający nie przewiduje zakupu i posiadania własnych urządzeń, serwerów oraz licencji. 
Wszystkie zasoby będą wynajmowanie i wykorzystywane w modelu usługowym.  

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu, konieczne jest wykupienie licencji/ subskrypcji (co 
miesięcznej opłaty). Licencje mogą zostać dostarczone przez dostawcę ale wymagają również umowy 
z producentem. Umowa licencyjna będzie osobnym dokumentem. Czy takie podejście jest 
akceptowane? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza taką możliwość. Przy czym nie może to ograniczać 
odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie podpisanej umowy z Zamawiającym. 

 

Pytanie 3 

III.1.2 Sporządzi dokument wynikowy z analizy opisujący wymagania i potrzeby Zamawiającego 
zapewniając zgodność Systemu z wymaganiami RODO, które będzie podlegał akceptacji 
Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od jego przedstawienia do akceptacji, 

A) Czy możemy prosić o opis obecnej polityki pozyskiwania i przetwarzania zgód marketingowych ? 

B) Jaki jest model utrzymywania zgód - pole, załącznik, inne ? 

C) Gdzie i w jaki sposób mają być przechowywane zgody marketingowe ? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający informuje, że:  

Ad A - Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie Zamawiającego: 
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl  

http://www.przemyslprzyszlosci.gov.pl/


Ad B – Informacje o otrzymaniu zgody lub jej braku powinny być przechowywane i dostępne do 
przeglądu w bazie systemu CRM, w kontekście poszczególnych osób. Wykonywanie jakichkolwiek akcji 
(np. eksport bazy do systemu Contact Center) powinno być warunkowane automatycznie poprzez fakt 
uzyskania lub nie zgody. Wobec osób NIE wyrażających poszczególnych zgód NIE mogą być 
prowadzone działania i przetwarzanie ich danych zgodnie z RODO.  

Ad C – odpowiedź znajduje się w pkt. B 

 

Pytanie 4 

III.2 Zgodnie z przyjętym dokumentem analizy, w terminie zadeklarowanym w Ofercie, skonfiguruje, 
przygotuje, wprowadzi wymagane dane do Systemu, w tym dane Użytkowników oraz określi ich prawa 
dostępu zgodne z rolami. 

A) Jakie są wymagane dane do wprowadzenia do systemu, jakich elementów one dotyczą ?  

B) Jaki jest zakres i wolumen danych ? 

C) Weryfikacja i deduplikacja w trakcie migracji należy po stronie klienta? 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający informuje, że: 

Ad A - Dane użytkowników to imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email, dział, miejsce 
w strukturze i inne zwykle wprowadzane do systemów informatycznych. Dane te mogą być 
wykorzystane poprzez integracje z MS Azure Active Directory gdzie są wprowadzone. Jednocześnie 
zamawiających informuje, że nie akceptuje tworzenia kont i nadawania haseł do systemu dla 
użytkowników. Wymagane jest single-sing-on w integracji z MS Azure Active Directory. 

Ad B - zamawiający wymaga aby oprócz danych użytkowników systemu (pracownicy Zamawiającego) 
migracji do systemu będą podlegały aktualnie posiadane bazy danych klientów, uczestników szkoleń 
itd.. Należy założyć, że będą to podstawowe dane personalne (nie więcej niż 1000 osób oraz dane 
teleadresowe firm (nie więcej niż 500 firm). Dane będą dostępne z formacie xls, z nagłówkami kolumn, 
możliwa będzie zmiana nagłówków tak, aby proces importu był automatyczny. 

Ad C – zamawiający informuje, iż weryfikacja poprawności danych leży po stronie Zamawiającego. 
System powinien mieć wbudowane mechanizmy walidacyjne uniemożliwiające import i zapis w bazie 
danych poprzez weryfikacje cech indywidualnych dla osoby (adres email) i firmy (numer NIP) pod kątem 
ich występowania w basie systemu CRM, do której będzie wykonywany import. Dodatkowo Wykonawca 
powinien  określić maski formatowania poszczególnych danych (NIP, kod pocztowy, nr telefonu itd.), 
wg których zostaną przygotowane dane do importu.  

 

Pytanie 5 

III.4.3 W związku z tym, iż obsługą informatyczną Zamawiającego zajmuje się Firma Trzecia, z którą 
Zamawiający podpisał odpowiednie umowy, Wykonawca wyrazi zgodę na to, aby wszelkie zgłoszenia 
dotyczące działania Systemu oraz komunikacja dotycząca rozwiązywania zgłoszeń oraz ich 
zakończenia były wykonywane za pośrednictwem Firmy Trzeciej. 

Proponujemy stworzenie macierzy RACI na czas trwania projektu w celu zapewnienia 
odpowiedzialności za poszczególne elementy  

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie zgłoszenia dotyczące działania Systemu oraz komunikacja 
dotycząca rozwiązywania zgłoszeń oraz ich zakończenia były wykonywane za pośrednictwem Firmy 
Trzeciej, przy czym zamawiający nie wymaga konkretnego rozwiązania do realizacji tego procesu.  

 

Pytanie 6 

IV 2.3 wykonywał samodzielnie lub umożliwi Zamawiającemu wykonywanie czynności administrowania 
Systemem związanych z obsługą Użytkowników jak: administracja dostępami, hasłami, edycja danych 



Użytkowników, usuwanie i dodawanie Użytkowników, zmiany haseł, zmiany poziomu dostępu do 
Systemu i zasobów itd. 

Czy dopuszczalna będzie opcja dezaktywacji użytkownika? W większości systemów nie ma możliwości 
trwałego usunięcia użytkownika.  

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający informuje, że dezaktywacja jest dopuszczalna, przy czym przeprowadzenie takiej operacji 
ma umożliwić wprowadzanie nowego użytkownika bez konieczności zwiększania liczby dostępów do 
systemu.  

 

Pytanie 7 

VI.14 Możliwość wykonywania kopii zapasowej danych Systemu na żądanie Zamawiającego 

Możliwości wykonywania kopii zapasowej są świadczone przez producenta Microsoft 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/admin/backup-restore-instances. 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający nie wymaga konkretnego rozwiązania do realizacji tego procesu . 

 

Pytanie 8 

VI.18 Umieszczanie w formularzach/formatkach metadanych opisujących nielimitowaną liczbę obiektów 
w Systemie, takich jak osoba, klient, partner, dostawca, konsultant zewnętrzny itd. (lista i zakres danych 
muszą być edytowane przez Zamawiającego) oraz budowanie relacji pomiędzy nimi (np. przypisania 
osoby do kontaktu itd.). Opis powinien być wykonywany przy użyciu pól o właściwym i walidowanym 
typie (daty, pola opisowe, numery telefonów, stanowiska itd.). Zamawiający powinien mieć możliwość 
edycji lub dodawania pól z dostępnej listy typów. Liczba pól powinna być nielimitowana.  

Przykładowo limity dotyczące metadanych są świadczone przez producenta Microsoft 
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dynamicscrm-2016/administering-dynamics-
365/dn531137(v=crm.8)?redirectedfrom=MSDN#BKMK_LimitationsOnMetadata W Sales force - limit 
pól na obiekcie to 500. 

Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamawiający akceptuje wartość graniczną 500 pól na obiekcie . 

 

Pytanie 9 

VI. 20 Technologia uczenia się systemu i technologii sztucznej inteligencji (AI) z wykorzystaniem do 
automatycznej adresacji treści dla odbiorców w oparciu o: - metadane „twarde” wprowadzone 
i znajdujące się w formatkach systemu oraz - monitoring i analizy przeglądanych treści, aktywności 
i zachowań na platformie cyfrowej i stronie www Zamawiającego, oraz innych portalach poprzez 
agregowanie danych oraz - elementów analizy sentymentów. Do celów wyceny należy przyjąć 
wykonanie jednej konfiguracji/scenariusze działania AI  

A) Z ilu systemów maja być pobierane dane do modelu AI? 

B) Jaki jest wolumen danych na podstawie których ma być przeprowadzane wnioskowanie? 

C) Proszę o podanie szczegółów na temat oczekiwanego scenariusza. 

Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający informuje, że: 

Ad A – należy założyć maksymalnie 3 systemy 

Ad B - zamawiając nie posiada takich danych  

Ad C - przykładowy scenariusz został opisany w odpowiedzi na pytanie 10.  

 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/admin/backup-restore-instances


Pytanie 10 

VI.21 Wykorzystanie mechanizmów marketing automation do komunikacji w oparciu o analizy danych 
dostępnych w systemie, profile, poprzez integrację. Do celów wyceny należy przyjąć jedną konfigurację 
działania mechanizmu marketing automation 

Jaki/który z mechanizmów ma być wykorzystany ? Proszę o przykład 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający informuje, iż nie zna systemu jaki będzie zaoferowany, dlatego nie może określić jaki 
mechanizm ma być zastosowany. Zamawiający chce prowadzić kierunkowane, profilowane 
i indywidulane działania w oparciu o kryteria np. analiza zakresu, tematyki itd. uczestnictwa użytkownika 
na forum portalu/strony www zamawiającego (grupy dyskusyjne, przeglądane publikacje itd.)   

 

Pytanie 11 

VI 27 Obsługa interakcji z użytkownikami niezalogowanymi do Systemu poprzez serwis www. 

Proszę o przykład/krótki opis wykorzystywanego procesu. 

Odpowiedź na pytanie 11: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ. W załączniku nr 1 SOPZ w Rozdziale VI 
w tabeli Funkcjonalność usunięto w całości wiersz 27 w brzmieniu:  „Obsługa interakcji z użytkownikami 
niezalogowanymi do Systemu poprzez serwis www.”. 

 

Pytanie 12 

Migracja danych  

Proszę o informację jaki zakres oraz wolumen danych zakładają Państwo przenieść do CRM? 
Zakładamy że dane dostarczone przez Państwa nie będą zawierały błędów oraz będą migrowane 1:1 
(bez dodatkowych transformacji). Czy to poprawne założenie? 

Odpowiedź na pytanie 12 

Zamawiający informuje, że odpowiedź znajduje się w pytaniu 4.   

 

Pytanie 13 

Konfiguracja numeru kontaktowego do zgłoszeń  

Proszę o informację czy to ma być numer kontaktowy zaimplementowany w CRM? 

Odpowiedź na pytanie 13 

Zamawiający informuje, że nie jest to konieczne.  

 

Pytanie 14 

Zgłoszenia w systemie CRM 

Czy zgłoszenia będą wykorzystywane tylko w celu zapewnienia utrzymania wraz z SLA czy mogą być 
również wykorzystywane do kontaktu klienta ze zlecającym? 

Odpowiedź na pytanie 14 

Pytanie niezrozumiałe i nie można na nie odpowiedzieć ze względu na brak definicji “klienta” 
i “zlecającego” . 

 

Pytanie 15 

Termin składania ofert 

Bardzo proszę o wydłużenie terminu składania odpowiedzi na zapytanie.  



Odpowiedź na pytanie 15 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 13:00 

 

Pytanie 16 

Umowa - szablon 

Czy Zamawiający dopuszcza uwagi do przekazanego szablonu umowy?  

Odpowiedź na pytanie 16 

Zamawiający dopuszcza zadawanie zgłaszanie uwag do szablonu umowy w formie pytań o zmianę.  

 

Pytanie 17 

Czy warunek określony w SIWZ w punkcie 4.2.3.2 podpunkt d mówiącym o posiadaniu certyfikatu 
potwierdzającego umiejętności z zakresu metodyki Prince 2 Practitioner jest warunkiem koniecznym? 

Odpowiedź na pytanie 17 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Pkt 4.2.3.2 lit. d otrzymuje brzmienie: „kierownikiem 
zespołu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Warunek doświadczenia będzie 
uznany za spełniony, jeżeli okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierował 
co najmniej trzema projektami realizowanymi co najmniej trzyosobowymi zespołami realizującymi 
konfigurację i wdrażanie systemu CRM.” 

 

Pytanie 18 

Czy kwota 457 188,00 zł bez VAT wymieniona jako całkowita wartość zamówienia to kwota maksymalna 
jaką zakłada budżet wdrożenia oraz utrzymania systemu przez 24 m-ce wraz z kosztami SLA oraz 
kosztami licencji? 

Odpowiedź na pytanie 18 

Kwota 457 188,00 zł netto jest wartością szacunkową zamówienia, którą zamawiający jest zobowiązany 
ustalić przed wszczęciem postępowania. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia jest podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert i nie musi być tożsama z wartością 
szacunkową. 

 

Pytanie 19 

W umowie w paragrafie "Zasady realizacji Usług" jest mowa o konieczności świadczenia 1 linii wsparcia. 
Jednocześnie w Załączniku nr 4 jest mowa o firmie IT, która będzie beneficjentem tychże zgłoszeń.  

- Czy poprawnym jest rozumienie, że firma itWorks będzie odpowiadać za 2 i 3 linię wsparcia systemów, 
które będą zintegrowane z przedmiotem niniejszego zamówienia?  

- Czy dopuszczalne jest złożenie oferty bez świadczenia 1 linii wsparcia? 

Odpowiedź na pytanie 19 

Zamawiający wyjaśnia, iż itWorks nigdzie nie jest wskazana jako beneficjent usług świadczonych 
w ramach umowy dotyczącej systemu CRM. ItWorks jest wskazana jako firma trzecia, TYLKO 
w zakresie przyjmowania zgłoszeń i ich automatycznego przekazywania do wykonawcy  umowy 
w zakresie systemu CRM oraz odbioru informacji o realizacji zgłoszenia.  W zakresie działania itWorks 
nie leży podejmowanie próby naprawy czy rozwiązania problemu. Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania I linii w celu rozwiązywania problemów przekazanych przez itWorks.  

Zamawiający wyjaśnia, iż jeżeli nastąpi integracja z systemami dostarczonymi przez itWorks czy przez 
jakąkolwiek inną firmę, to dla tych systemów itWorks lub jakakolwiek inna firma będzie świadczyła usługi 
wsparcia na podstawie SLA.  

 



Pytanie 20 

zal-1-sopz str. 6 Wiersz 20 tabeli Proszę o rozwiniecie skrótu automatycznej adresacji treści. 
Jak miałaby być wskazana funkcjonalność zostać realizowana w systemie? Proszę o wskazanie wyniku 
działania algorytmów AI. 

Odpowiedź na pytanie 20  

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedni przykład efektu jaki chce uzyskać Zamawiający został opisany 
w odpowiedzi na pytanie 10. 

 

Pytanie 21 

zal-1-sopz str. 6 Wiersz 19 tabeli Prosimy o rozszerzenie zapisu dotyczącego innych dostępnych 
aktywności w zakresie minimum określenia liczby aktywności oraz rodzajów włącznie z informacją 
o tym, czy system ma proces wspierać czy tylko pozwalać na zapisanie wyniku w systemie. 

Odpowiedź na pytanie 21 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w załączniku nr 1 SOPZ, w Rozdziale VI Wymagania 
dotyczące systemu ppkt 1 funkcjonalność, w tabeli usuwa się w całości wiersz 19 

 

Pytanie 22 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 22 tabeli Czy wymaganie dotyczy mechanizmów marketing automation i ma 
być wykorzystywane do budowania list marketingowych, do których system miał by wysyłać informacje 
przy pomocy poczty elektronicznej. Prosimy o doprecyzowanie. Jakie media komunikacji system ma 
wspierać dla procesów marketingowych. 

Odpowiedź na pytanie 22 

Zamawiający potwierdza, że mechanizmy marketing automation mają być wykorzystywane 
do  budowania list marketingowych, do których system miałby wysyłać informacje przy pomocy poczty 
elektronicznej. Dodatkowo do przygotowania list podlegających exportowi w formacie xls do systemu 
contact center do przeprowadzenia działa telemarketingowych.  

 

Pytanie 23 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 23 tabeli "Prosimy o szersze opisanie wymagań dotyczących mechanizmu 
budowania ankiet. Czy system ma wspierać budowanie ankiet wielostronicowych, Czy system ma 
wspierać ankietowanie kierowane i niekierowane. Czy system ma wpierać rozsyłanie linków do ankiet 
kierowanych na podstawie danych z tabel klientów, kontaktów , potencjalnych klientów. 

Prosimy o informację czy w ramach wdrożenia (udostepnienia systemu) oferent ma przygotować 
określoną ilość ankiet. Jeśli tak to prosimy o specyfikacje ilości i przewidywanej wielkości ankiet (ilość 
pytań i złożoność)". 

Odpowiedź na pytanie 23 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

• system ma wspierać budowanie ankiet wielostronicowych 

• system ma wspierać badanie kierowane w rozumieniu przesyłania linku  ankiet do konkretnych 
odbiorców 

• w ramach wdrożenia oferent nie ma obowiązku przygotowania ankiet,  

• system ma wspierać wysyłanie linków do ankiet na podstawie danych dotyczących z klientów, 
kontaktów, potencjalnych klientów.  

 

Pytanie 24 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 24 tabeli Czy system ma wspierać proces rejestracji na szkolenia? 
Czy Zamawiający przewiduje użycie systemu zewnętrznego czy wbudowanego w CRM? 

Odpowiedź na pytanie 24 



Zamawiający wyjaśnia, iż będzie wykorzystywał zewnętrzne systemy do rejestracji na szkolenia. 
System CRM nie będzie wspierał ani obsługiwał procesu rejestracji na szkolenia.  

 

Pytanie 25 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 26 tabeli Czy zamawiający przewiduje procesy w działaniach?  Czy działania 
mają posiadać jedynie status otwarte zamknięte i być realizowane bez kroków procesu? 

Odpowiedź na pytanie 24 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagane jest budowanie pełnych procesów wraz z określeniem kroków. 
Jednym z rodzajów mogą być proste działania/zadania, mające tylko status (w trackie, wstrzymane, 
zamknięte itd.).  

 

Pytanie 26 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 27 tabeli Czy zamawiający ma na myśli obsługę czasu na stronie serwisu 
WWW? Prosimy o określenie  technologii komunikacji z  rozwiązaniem jak i rozszerzenie opisu o proces 
komunikacji użytkownika jak powinien wyglądać po stronie WWW a jak po stronie CRM. 

Odpowiedź na pytanie 26 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje wsparcia obsługi czatu na www z wykorzystaniem systemu 
CRM. Będzie to funkcja właściwa dla systemu contact center, który docelowo będzie integrowany 
z CRM.  

 

Pytanie 27 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 28 tabeli Prosimy o określenie ile osób ma mieć możliwość przygotowywania 
raportów i analiz. Prosimy o określenie czy wymagane jest stworzenie przykładowych raportów oraz 
ilość takich raportów. 

Odpowiedź na pytanie 27 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy założyć nie więcej niż 5 użytkowników z prawami do budowania 
raportów. Nie jest wymagane stworzenie przykładowych raportów, ale wymagane jest dostarczenie 
takiej funkcjonalności, która umożliwi budowanie raportów przez użytkowników po ich przeszkoleniu, 
bez konieczności umiejętności programistycznych.  

 

Pytanie 28 

SIWZ Zamawiający wymaga, aby kierownik projektu posiadał "umiejętność zarządzania projektami 
zgodną z metodyką Prince 2 Practitioner potwierdzoną certyfikatem". Z drugiej strony w SIWZ brak jest 
wymogu, aby projekt prowadzony był zgodnie z metodyką Prince 2. W naszej ocenie prowadzenie 
projektu zgodnie z metodyką Prince 2 wpłynie na zwiększenie kosztów projektu oraz wydłuży czas jego 
trwania, co negatywnie wpłynie również na terminy wskazane przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż w SIWZ brak jest wymogu prowadzenia projektu zgodnie z metodyką Prince 2, zatem wymóg 
posiadania wskazanego certyfikatu nie jest zasadny, wnioskujemy o wykreślenie wskazanego 
wymagania względem kierownika projektu. 

Odpowiedź na pytanie 28  

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 17. 

 

Pytanie 29 

zal-2-fo/SIWZ Zamawiający wymaga: "przeprowadzanie masowych akcji marketingowych 
(np. e-mailing) przy użyciu Systemu do nie więcej niż 10 000 osób/firm (adresów email) na miesiąc." - 
Oferent wnioskuje o wyodrębnienie tego elementu, jako odrębnej pozycji cennikowej w formularzu 
ofertowym i umowie. Umożliwi to bardziej transparentne przedstawienie oferty, a Zamawiającemu 
porównanie oferowanych rozwiązań. Dodatkowo pozwoli to na ewentualny zakup dodatkowych licencji 



w przypadku zwiększenia akcji marketingowych. W przypadku braku dodania pozycji, jak oferent ma 
przedstawić koszt tego elementu? 

Odpowiedź na pytanie 29 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do SIWZ formularz 
ofertowy. Zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 30 

zal-2-fo Oferent wnioskuje o dodanie-wyodrębnienie w formularzu ofertowym oraz umowie oddzielnej 
pozycji cennikowej z tytułu świadczenia Usługi Utrzymania. Pozwoli to na transparentność rozliczania 
np. w przypadku ewentualnego dodania nowych Użytkowników. 

Odpowiedź na pytanie 30 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Koszty świadczenia Usługi 
Utrzymania muszą być liczone w odniesieniu do wyceny za użytkownika, tak jak koszty Usługi 
Udostępniania.  

 

Pytanie 31 

zal-1-sopz Proszę o potwierdzenie, iż licencje pakietu Microsoft 365 Business zapewnia Zamawiający. 

Odpowiedź na pytanie 31 

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada licencje dostępowe dla pakietu Microsoft 365 Business dla instytucji 
non-profit. 

Pytanie 32 

zal-1-sopz Zamawiający wymaga następujących czasów reakcji w przypadku świadczenia Usługi 
Utrzymania: Priorytet Wysoki: 30 min, Priorytet Średni: 30 min, Priorytet Niski: 1godzina. Zwiększenie 
czasów reakcji znacznie obniży koszty Usługi - oferent wnioskuje o wydłużenie czasów do odpowiednio: 
1 godzina, 1 godzina, 2 godziny. 

Odpowiedź na pytanie 32 

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. W załączniku nr 1 SOPZ w Rozdziale V w pkt 1.1.3 tabela 
Parametry dla Zgłoszeń otrzymuje brzmienie : 

  

 Priorytet Wysoki Priorytet Średni Priorytet Niski Wsparcie dla 
Użytkowników 

 Problem 
uniemożliwiający 

pracę powyżej 90% 
Użytkowników 

Problem 
uniemożliwiający 
pracę od 50 % do 

90% Użytkowników 

Problem 
uniemożliwiający 
pracę do 50 % 
Użytkowników 

Pomoc, instruktarz 
zdalny dla 

Użytkownika w 
zakresie Systemu 

Czas Reakcji  Do 30 minut Do 1 godzimy Do 2 godzin - 

Czas Realizacji Do 8 godziny 
roboczych 

Do 18 godzin 
roboczych 

Do 24 godziny 
roboczych 

Do 8 godzin 
roboczych 

 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż Reakcja oznacza przede wszystkim potwierdzenie 
otrzymania zgłoszenia (co w przypadku systemów service desk i przesłania email lub zgłoszenia przez 
WWW, odbywa się natychmiast) natomiast konsekwencje kar finansowych dotyczą niedotrzymania 
Czasy Realizacji.  

 

 

 



Pytanie 33 

zal-1-sopz str. 6 Wiersz 9 tabeli Zamawiający wymaga: Wbudowany mechanizm workflow, pozwalający 
na odwzorowanie i obsługę procesów organizacyjnych w systemie, z wykorzystaniem struktury 
organizacyjnej przez integrację z Microsoft 365 Business. Czy w ramach wdrożenia Oferent ma 
zaimplementować określoną ilość procesów? Jeśli tak  prosimy o wskazanie ilości procesów, nazw, 
opisu kroków w poszczególnych procesach. 

Odpowiedź na pytanie 33 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje zbudowanie przez Wykonawcę procesów, a tylko udostępnienia 
funkcjonalności ich budowania. Szczegóły zostały opisane w odpowiedzi na pytanie 27. 

 

Pytanie 34 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 24 tabeli Zamawiający wymaga: Przygotowanie wiadomości email 
z możliwością załączenia interaktywnego linku umożliwiającego przekierowanie na stronę WWW 
i zgłoszenie np. na szkolenie.  Czy w ramach wdrożenia oferent ma przygotować szablony wiadomości 
mailowych i stron WWW? Jeżeli tak prosimy o określenie ilości poszczególnych elementów i przesłanie 
wzorów najbardziej złożonych. 

Odpowiedź na pytanie 34 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje przygotowania szablonów wiadomości oraz/lub stron www przez 
Wykonawcę procesów.  

 

Pytanie 35 

zal-1-sopz str. 6 Wiersz 20 tabeli Zamawiający wymaga: "monitoring i analizy przeglądanych treści, 
aktywności i zachowań na platformie cyfrowej i stronie WWW Zamawiającego, oraz innych portalach 
poprzez agregowanie danych. Czy wymaganie będzie spełnione w momencie gdy Oferent będzie w 
stanie monitorować aktywności i zachowania na platformach, witrynach WWW oraz portalach na których 
Zamawiający ma możliwość umieszczenia kodów śledzących (dostarczonych przez Oferenta) 
zachowanie klienta końcowego? 

Odpowiedź na pytanie 35 

Zamawiający potwierdza, że wymaganie zostanie spełnione poprzez umieszczenie kodów na 
wszystkich portalach, na których Zamawiający ma możliwość ich umieszczania. W przypadku 
pozostałych portali należy przeprowadzać analizy na podstawie dostępnych mechanizmów, 
np. coockies.  

 

Pytanie 36 

zal-1-sopz str. 6 Wiersz 20 tabeli Zamawiający wymaga: "Do celów wyceny należy przyjąć wykonanie 
jednej konfiguracji/scenariusze działania AI". Prosimy o przedstawienie przykładowego "uśrednionego" 
scenariusza działania AI. 

Odpowiedź na pytanie 36 

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na to pytanie została przedstawiona w pytaniu 10. 

 

Pytanie 37 

zal-1-sopz Wiersz 10 tabeli Obsługa systemu zastępstw i alertów w przypadku nieobecności osób 
biorących udział w procesie. Czy wymaganie obsługi zastępstw będzie spełnione jeśli oferent zapewni 
możliwość czasowego udostępniania danych obiektów (do odczytu i edycji) innym użytkownikom 
systemu. Prosimy o zdefiniowanie jakiego typu alerty mają być generowane. 

Odpowiedź na pytanie 37 

Zamawiający wyjaśnia, iż obsługa zastępstw będzie spełniona jeśli oferent zapewni możliwość 
czasowego delegowania/udostępniania danych obiektów (do odczytu i edycji). Alerty mają być 
generowane w przypadku, kiedy nie zostanie ustawione delegowanie/udostępnianie przez osobę 



nieobecną. W takim przypadku osoby biorące udział w procesie, po jego uruchomieniu powinny 
otrzymać informacje o nieobecności osoby w kolejnych krokach procesu. Forma powiadomienia (e-mail, 
komunikat) jest dowolna.  

 

Pytanie 38 

zal-1-sopz str. 6 Wiersz 15 tabeli Samodzielne budowanie ekranu powitalnego (dashboard) 
indywidualnie dla każdego z użytkowników, w zakresie zależnym od posiadanych uprawnień. 
Ile ekranów oferent powinien przyjąć, iż będzie wymagane do stworzenia na etapie wdrożenia systemu? 

Odpowiedź na pytanie 38 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie dotyczy możliwości dostosowania, modyfikowania (pokazywanie, 
ukrywanie, dodawani elementów, zmiana kolejności) dashboardów przez każdego użytkownika 
indywidualnie. W ramach dostępnych w systemie funkcjonalności. Dlatego nie jest wymagane tworzenie 
ich przez wykonawcę na etapie wdrożenia.  

 

Pytanie 39 

Wzór umowy. W przypadku wdrożenia rozwiązania, którego producentem jest firma trzecia, producent 
ten wymaga zaakceptowania standardowych warunków użytkowania takiego rozwiązania oraz 
warunków użycia chmury, w której rozwiązanie się znajduje. Wskazane warunki są standardowe dla 
wszystkich klientów i nie podlegają negocjacji.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie 
ww. warunków jako załączników do umowy i podpisania ich? 

Odpowiedź na pytanie 39 

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza taką możliwość. Przy czym nie może to ograniczać 
odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie podpisanej umowy z Zamawiającym. 

 

Pytanie 40 

Wzór umowy. Par. 4 ust. 3 Ad. Zapis "W każdym momencie obowiązywania Umowy, każda ze Stron 
może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia ważnych powodów. 
Za ważne powody Strony uznają w szczególności sytuacje, gdy:" oferent wnioskuje o zmianę zapisu na 
"W każdym momencie obowiązywania Umowy, każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku wystąpienia ważnych powodów. Za ważne powody Strony uznają 
sytuacje, gdy:" Sformułowanie "w szczególności" nadaje charakter otwarty zapisu. 

Odpowiedź na pytanie 40 

Zamawiający wyjaśnia, iż 

 

Pytanie 41 

Wzór umowy. Par. 6 ust. 2 pkt. 2.2 Czy Zamawiający gwarantuje minimalny zakup licencji na poziomie 
20 sztuk? 

Odpowiedź na pytanie 41 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie gwarantuje zakupu ilości minimalnej. Podanie liczba użytkowników jest 
konieczne ze względu na porównanie ofert.  

 

Pytanie 42 

Wzór umowy. Par. 7 ust. 1 Wnioskujemy o zmianę zapisu na "W przypadku zwłoki w wykonaniu 
czynności Przygotowania Systemu, o których mowa w § 2 ust 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia 
kary umownej w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 1." 

 

Odpowiedź na pytanie 42 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę wysokości kary umownej.  



Pytanie 43 

SIWZ pkt. 4.2 Zamawiający wymaga, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami 
przedstawionymi w pkt. 4.2.3.2. W wymaganiu tym Zamawiający nie definiuje wielkości projektu - w 
takim rozumieniu doświadczenie osoby, która brała udział we wdrożeniu 3 projektów o wartości 
minimum 500 000 pln brutto każdy, jest liczone jednakowo z doświadczeniem osoby, która brała udział 
we wdrożeniu 3 projektów o wartości 50 000  pln brutto każdy. W odniesieniu do doświadczenia 
poszczególnych osób, które mają brać udział w projekcie wnioskujemy o wprowadzenie zapisów 
dotyczących wielkości (wartości) projektu analogicznych jak w pkt. 4.2.3.1 

Odpowiedź na pytanie 43 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, która mogłaby w sposób nieuzasadniony 
utrudnić dostęp do zamówienia. Doświadczenie osób postrzegane jest bardziej poprzez liczbę 
powtórzeń wykonywanych czynności a nie poprzez ich skalę, która jest lepszym miernikiem 
umiejętności organizacyjnych niż wiedzy i umiejętności w zakresie merytorycznym. 

 

Pytanie 44 

zal-1-sopz str. 7 Wiersz 20 tabeli punkt "elementy analizy sentymentu"  Zgodnie z wiedzą oferenta, 
na polskim rynku nie są dostępne rozwiązania CRM z wbudowanymi narzędziami badania sentymentu 
w języku polskim, które umożliwiają skuteczną i trafną analizę tekstu. Sugerujemy rezygnację  z tego 
wymagania. 

Odpowiedź na pytanie 44 

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. W załączniku nr 1 SOPZ w Rozdziale VI w pkt 1 
Funkcjonalność w tabeli, wiersz 20 otrzymuje brzmienie: 

„Technologia uczenia się systemu i technologii sztucznej inteligencji (AI) z wykorzystaniem do 
automatycznej adresacji treści dla odbiorców w oparciu o: 

• metadane „twarde” wprowadzone i znajdujące się w formatkach systemu oraz  

• monitoring i analizy przeglądanych treści, aktywności i zachowań na platformie cyfrowej i stronie 
WWW Zamawiającego, oraz innych portalach poprzez agregowanie danych oraz  

Do celów wyceny należy przyjąć wykonanie jednej konfiguracji/scenariusze działania AI.”. 

 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści stanowią integralną część SIWZ. 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

  



ZP/2019/6 Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

Ja/ My, niżej podpisani:  

................................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

 .................................................................................................................................................  

 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

 .................................................................................................................................................  

 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

Numer telefonu …………… numer faksu: .………… ….   adres email: ………………………… 

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 wykonanie jednorazowo Przygotowania Systemu (wartość z kolumny B1), 

• za świadczenie Usług (suma wartości z kolumny C2). 

• za pakiet umożliwiający przeprowadzanie masowych akcji marketingowych 
(wartość z kolumny A3). 

Jednocześnie deklarujemy ukończenie Przygotowania Systemu oraz przystąpienie do 
rozpoczęcia świadczenia Usług nie później niż ___ dni od daty podpisania Umowy.  

Uwaga – jeżeli Wykonawca nie wpisze deklarowanej wartości ukończenia Przygotowania 
Systemu Zamawiający uzna, iż jest to 90 dni.  

Uwaga: podana powyżej cena oferty sporządzona zgodnie ze sposobem kalkulacji podanym 
w pkt 2 służy wyłącznie do porównania złożonych ofert. Do umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą jako maksymalne wynagrodzenie, zostanie wpisana kwota, jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podana na otwarciu ofert. 

2. Cena za Usługi. 

2.1. Cena brutto w zł za Przygotowanie Systemu wg specyfikacji w Załączniku 1 do SIWZ.  



Pozycja 
(A1) 

Cena brutto 
(B1) 

Przygotowanie Systemu (płatność jednorazowa)   

Wartość wynagrodzenia za Przygotowanie Systemu nie może przekraczać 30 % całkowitej 
wartości ceny Oferty o której mowa w pkt 1.  

2.2. Cena brutto w zł za świadczenie Usług wg specyfikacji w Załączniku 1 do SIWZ dla 
Użytkowników: 

Rola Użytkownika  
Cena brutto za jednego 
Użytkownika  za miesiąc 

(A2) 

Liczba 
Użytkowników 

(B2) 

Cena brutto za wszystkich  
Użytkowników  za 24 

miesiące 
(C2) 

Użytkownik  14  

Administrator  1  

Konsultant zewnętrzny  5  

Suma C2  

2.3. Cena brutto w zł za przeprowadzanie masowych akcji marketingowych: 

Liczba akcji 
Cena brutto za miesiąc 

(A3) 

Do 10 000 miesięcznie   

 

3. Oświadczenia. 

3.1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

3.2. Oferuję/emy realizację zamówienia w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik 1 do Umowy i SIWZ). 

3.3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.  

3.4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie  z postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia (Załącznik 1 do Umowy i SIWZ) i wzorem Umowy.  

3.5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od  
nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie 
mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych 
stronach oferty są jawne. 

3.6. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 
zobowiązuję/emy się do podpisania Umowy na warunkach określonych we wzorze 
Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.7. Oświadczam, że jestem mikro przedsiębiorcą*/ małym przedsiębiorcą*/ średnim 
przedsiębiorcą*. 



3.8. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**:  

Zarejestrowana nazwa 

Wykonawcy występującego 

wspólnie 

Zarejestrowany adres 

Wykonawcy występującego 

wspólnie 

Informacja czy podmiot jest 

mikro przedsiębiorcą/ 

małym przedsiębiorcą/ 

średnim przedsiębiorcą 

   

   

   

 

3.9. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jego część są: 

a) ………………………………………..…. 

b) ............................................................. 

* niepotrzebne skreślić 

** jeżeli dotyczy 

 

 

…………............................................................................  
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

 


