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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie                                   Tarnów, 28.09.2021r. 
ul. Mickiewicza 8 
33-100 Tarnów 
NIP: 873-26-79-395                        
Nr sprawy: L.Dz./K-dzpz/382-3/2021 
       Do wszystkich Wykonawców 
       ubiegających się o zamówienie 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy postępowania pn. „Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
i Systemu Personalizacyjnego oraz wykonanie serwisów internetowych” prowadzonego 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie – numer sprawy: L.Dz/K-dzpz/382-
3/2021.  
Identyfikator postępowania: 63e95979-f84e-41c4-b144-0a7f0e8af7ea 
Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o  
art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

ZESTAW 01 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.2.8  
Rozbudowany system ma rejestrować daty i godziny utworzenia i modyfikacji każdego rekordu w 
bazie danych oraz nazwy użytkownika, który te czynności wykonał.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza rejestrować wszystkich działań, wszystkich 
użytkowników w aplikacji, lub prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zasoby serwerowe 
umożliwiające obsługę takich działań bez spowolnienia działania systemu. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie zamierza rejestrować wszystkich działań. 
 
Pytanie 2:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.2.9  
Wszystkie dane wprowadzone do systemu, jak też ich modyfikowanie i usuwanie, muszą być 
autoryzowane a system musi umożliwić identyfikację osoby, która je wprowadziła wraz z datą tej 
operacji.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza rejestrować wszystkich działań, wszystkich 
użytkowników w aplikacji, lub prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zasoby serwerowe 
umożliwiający  obsługę takich działań bez spowolnienia działania systemu. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie zamierza rejestrować wszystkich działań. 
 
Pytanie 3:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.2.12 
Parametryzacja systemu, w tym: definicja zawartości słowników, szablonów dokumentów musi być 
możliwa do wykonania przez przeszkolonych administratorów systemu/zaawansowanych 
użytkowników w każdym momencie eksploatacji systemu. Dotyczy to zarówno zmiany istniejących, 
jak i tworzenia nowych elementów.  
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga możliwości zmian słowników Użytkowników, a nie 
serwisowych. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że wymaga możliwości zmian słowników Użytkowników, a nie 
serwisowych. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.2.15 
Rozbudowany system ma zapewniać możliwość współpracy z oprogramowaniem MS Office. Raporty, 
zestawienia, dokumenty, sprawozdania i inne wynikowe dokumenty w ramach tzw. korespondencji 
seryjnej mają mieć możliwość zapisania w formacie MS Word.  
Prosimy o wyspecyfikowanie aplikacji wchodzących w skład MS Office, z którymi współpracy oczekuje 
Zamawiający. Ponadto prosimy o opisanie zakresu oczekiwanej współpracy. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający oczekuje współpracy z aplikacjami MS Word oraz MS Excel w zakresie możliwości 
otwierania, edycji i zapisywania raportów, zestawień, dokumentów, sprawozdań i innych 
wynikowych dokumentów generowanych (eksportowanych) z systemu. System powinien umożliwić 
eksport i import danych z i do MS Excel, tak by była możliwość tworzenia wszelkich dodatkowych 
raportów nie zdefiniowanych w systemie. 
 
Pytanie 5:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.2.22 
Rozbudowany system powinien posiadać jedną wspólną dla wszystkich modułów bazę podmiotów 
kontrahentów.  
Prosimy o definicję podmiotów. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający użytkuje Zintegrowanym Systemem Informatyczny oparty o system ERP Comarch Egeria 
Edukacja. W ramach tego systemu dostępny jest moduł CKK (Centralna Kartoteka Kontrahentów). 
Zamawiający oczekuje, że rozbudowany system będzie współpracował z wyżej wymieniony 
modułem. 
 
Pytanie 6:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.2.24 
Rozbudowany system ma zapewniać możliwość dołączania do kartoteki kontrahenta i 
przechowywanie elektronicznych załączników w postaci plików dowolnego formatu.  
Prosimy o wyspecyfikowanie oczekiwanych formatów załączników, zwrot „plików dowolnego 
formatu” jest zbyt szeroki. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający oczekuje co najmniej formatów załączników: doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, pdf, zip, rar. 
 
Pytanie 7:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.3.1 
System musi zapewnić wymagane przepisami prawa raporty składników majątku.  
Prosimy o potwierdzenie, że raporty będą tworzone w module Środki Trwałe. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, raporty będą tworzone w module Środki Trwałe. 
 
Pytanie 8:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.3.3 
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System musi mieć obsługę wielu komisji inwentaryzacyjnych i równoległej pracy na arkuszach 
spisowych.  
Prosimy o potwierdzenie, że komisje będą tworzone w module Środki Trwałe. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, komisje będą tworzone w module Środki Trwałe. 
 
Pytanie 9:  
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) wymaganie 2.4.7 
Możliwość powiązania pozycji faktury zakupu z umową.  
Prosimy o wyjaśnienie jakiego powiązania pozycji z umową oczekuje Zamawiający? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający oczekuje możliwości wskazania - powiązania pozycji faktury z pozycją umowy. 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie pracował wyłącznie w sieci LAN? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, system będzie pracował wyłącznie w sieci LAN. Ewentualny dostęp z internetu będzie 
realizowany za pomocą tunelu VPN. 
 

Pytanie 11: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o potwierdzenie, że standardowa zmiana i/lub rozbudowa Oprogramowania Standardowego 
lub aktualizacje z tytułu dostosowania Oprogramowania Standardowego do zmian przepisów prawa 
wykonane przez Wykonawcę (również w kontekście innych Zamawiających) i dostarczone 
Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy z Zamawiającym nie będą traktowane przez 
Zamawiającego jako Oprogramowanie Dedykowane i do tych elementów zastosowanie znajdą 
postanowienia umowy dotyczące Oprogramowania Standardowego i model licencyjny, tj. 
Wykonawca udzieli na te utwory Zamawiającemu licencji jak na Oprogramowanie Standardowe. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że standardowa zmiana i/lub rozbudowa Oprogramowania Standardowego 
lub aktualizacje z tytułu dostosowania Oprogramowania Standardowego do zmian przepisów prawa 
wykonane przez Wykonawcę (również w kontekście innych Zamawiających) i dostarczone 
Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy z Zamawiającym nie będą traktowane przez 
Zamawiającego jako Oprogramowanie Dedykowane i do tych elementów zastosowanie znajdą 
postanowienia umowy dotyczące Oprogramowania Standardowego i model licencyjny, tj. 
Wykonawca udzieli na te utwory Zamawiającemu licencji jak na Oprogramowanie Standardowe. 
 
Pytanie 12: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w Opisach Przedmiotu Zamówienia przypisania modułów 
funkcjonalnych poszczególnych obszarów mają charakter poglądowy i w przypadku gdy rozwiązania 
zaoferowane przez Wykonawcę realizują określone funkcjonalności poszczególnych modułów 
wskazanych przez Zamawiającego, ale w innych aplikacjach niż wskazano w OPZ  – Zamawiający 
wyrazi zgodę na realizację wymagań funkcjonalnych przez inne systemy niż wskazano/przypisano w 
OPZ. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że wskazane w Opisach Przedmiotu Zamówienia przypisania modułów 
funkcjonalnych poszczególnych obszarów mają charakter poglądowy i w przypadku gdy rozwiązania 
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zaoferowane przez Wykonawcę realizują określone funkcjonalności poszczególnych modułów 
wskazanych przez Zamawiającego, ale w innych aplikacjach niż wskazano w OPZ  – Zamawiający 
wyraża zgodę na realizację wymagań funkcjonalnych przez inne systemy niż wskazano/przypisano w 
OPZ. 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni: 

a) sale szkoleniowe? 
b) stacje robocze dla uczestników szkoleń? 
c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.]? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, Zamawiający zapewni sale szkoleniowe, stacje robocze dla uczestników szkoleń, pozostałą 
infrastrukturę (rzutnik, sieć, itp.) 
 
Pytanie 14: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o wskazanie liczby użytkowników Systemu do przeszkolenia w podziale na obszary 
merytoryczne: 

a) Mobilna obsługa inwentaryzacji 
b) Gospodarka magazynowa 
c) Elektroniczny obieg dokumentów – EOD – pełna licencja 
d) Elektroniczny obieg dokumentów – EOD – licencje na moduł zapotrzebowań/zakupów 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Liczba użytkowników do przeszkolenia w podziale na obszary merytoryczne: 

a) Mobilna obsługa inwentaryzacji – max. 10 osób. 
b) Gospodarka magazynowa – max. 6 osób. 
c) Elektroniczny obieg dokumentów – EOD – pełna licencja – max. 20 osób. 
d) Elektroniczny obieg dokumentów – EOD – licencje na moduł zapotrzebowań/zakupów – max. 

20 osób. 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł realizować: 

a) wdrożenie - w modelu pracy zdalnej, 
b) szkolenia użytkowników i administratorów - w modelu pracy zdalnej, 
c) serwis (usługi gwarancji) - w modelu pracy zdalnej. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie mógł realizować wdrożenie, szkolenia użytkowników 
i administratorów oraz serwis (usługi gwarancji) w modelu pracy zdalnej. 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
5. Rozbudowany system ZSI powinien umożliwiać wspólny model autoryzacji użytkowników za 
pośrednictwem LDAP lub AD. 
Prosimy o zmianę wymagania na: 
5. Rozbudowany system ZSI powinien umożliwiać wspólny model autentykacji użytkowników za 
pośrednictwem LDAP lub AD. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
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Zamawiający potwierdza zmianę zapisu w OPZ. 
Rozbudowany system ZSI powinien umożliwiać wspólny model autentykacji użytkowników za 
pośrednictwem LDAP lub AD. 
 
Pytanie 17: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
3. Liczba licencji 
Wykonawca musi dostarczyć podaną poniżej liczbę licencji dla użytkowników nazwanych na 
poszczególne moduły oprogramowania. Zamawiający ma prawo do zainstalowania: 

 
Prosimy o wyjaśnienie (przedstawienie wymagań funkcjonalnych) w jakim zakresie system EOD ma 
wspierać obsługę zapotrzebowań/zakupów? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający użytkuje w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego moduł Portal Pracownika 
(PP). Zamawiający akceptuje wykonanie obsługi procesu zapotrzebowania poprzez EOD lub poprzez 
proces zaimplementowany w module Portal Pracownika. Proces obsługi powinien pozwolić na 
złożenie zapotrzebowania na zakup towarów i usług wraz z załącznikami np. szacowaniem 
zamówienia (pdf, jpg, doc, docx, zip, rar, xls, xlsx) oraz jego rozliczenie. 
Ponadto proces obsługi powinien pozwolić powiązać zapotrzebowania z umowami, fakturami i 
planem zakupów. Oznacza to, iż system powinien pełnić funkcję ewidencyjną i analityczną pozwalając 
na weryfikację stanu rozliczeń dokonywanych zakupów (powiązanie pozycji wydatku pomiędzy 
ewidencją zapotrzebowań, ewidencją faktur i planem zakupów). 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
2.3 Wymagania w zakresie modułu: Mobilna obsługa inwentaryzacji 
7. Aplikacja mobilna musi współpracować z kolektorami danych wyposażonymi w fizyczne czytniki 
kodów kreskowych 1D. 
9. Aplikacja mobilna musi współpracować z kolektorami danych wyposażonymi w czytnik kodów 
kreskowych. 
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli system ERP współpracuje z kolektorami CipherLab RS31 z Android 
6.0, Zamawiający uzna wymagania za spełnione. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, Zamawiający uzna wymagania za spełnione. 

 

Pytanie 19: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa czytników/kolektorów 
danych.  
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa czytników/kolektorów 
danych. 
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Pytanie 20: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych.  
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
2. EOD musi umożliwiać pracę na minimum bazie komercyjnej lub bazie typu Open Source. 
Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, iż Zamawiający poprzez powyższe wymagania 
dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania EOD umożliwiającego pracę w oparciu o  
bazę danych typu Open Source albo komercyjną. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
18. EOD musi być niezależny od wyboru pakietów biurowych służących do tworzenia i uaktualniania 
poszczególnych dokumentów przez pracowników Zamawiającego. Szablony dokumentów powinny 
być definiowane np. w formacie DOCX, RTF, XSLX. System musi dawać możliwość generowania 
szablonów wielostronicowych. 
Wykonawca zwraca uwagę iż standard rtf jest już dość archaiczny i często nie użytkowany w związku 
z tym prosimy o jego wykreślenie i pozostawienie docx i xlsx, które zdaniem Wykonawcy są 
wystarczające. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy, format RTF został wykreślony. 
 
Pytanie 23: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
23. EOD musi umożliwiać rozproszoną rejestrację korespondencji wpływającej wraz z załącznikami 
oraz jej automatyczne numerowanie wraz z wypełnianiem części numeru pobierając dane np. ze 
słownika struktury organizacyjnej, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 
W tym zakresie Wykonawca chce tylko potwierdzić, iż w zakresie pobierania części numeru chodzi 
tutaj o możliwość wykorzystania danego numeru z określonej klasy JRWA w ramach, której założona 
jest sprawa – w przypadku tworzenia nowego pisma w ramach sprawy. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 24: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
38. Możliwość określania trybu dostępu do przechowywanych dokumentów (np. zablokowanie 
możliwości zmian) oraz możliwość szyfrowania dokumentów poprzez zapewnienie szyfrowania 
partycji dysku, na której umiejscowione jest repozytorium załączników. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zablokowanie możliwości 
wprowadzania zmian w dokumentach będzie realizowane poprzez odpowiednią manipulację 
uprawnieniami, zaś możliwość szyfrowania dokumentów może być realizowana mechanizmami 
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zewnętrznymi w stosunku do samej aplikacji lub z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych w 
bazie danych. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 25: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
323. EOD musi prowadzić globalny dziennik zmian, w którym rejestrowane będą wszystkie 
modyfikacje w rejestrach modułu i na dokumentach. Dziennik zmian musi zawierać informację o 
czasie akcji, osobie wykonującej modyfikację, rodzaju zmiany i zakresu zmiany i nowych wartościach. 
Prosimy o potwierdzenie, iż w tym kontekście wystarczające będzie jeśli wszystkie zmiany będą 
prezentowane w kontekście danej sprawy, pisma, rejestru. Oczywiście zakładane jest aby to 
administrator miał możliwość wglądu do historii zmian, która będzie prowadzona w kontekście 
różnych typów obiektów. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 26: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Zadaniem Wykonawcy zgodnie z OPZ jest dostawa i wdrożenie w ramach EOD rozwiązania, które 
umożliwi samodzielne budowanie przez Zamawiającego rejestrów. Wykonawca zatem prosi  
o informację, jaką dokładnie liczbę rejestrów dedykowanych będzie musiał przygotować w ramach 
wdrożenia? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Liczba dedykowanych rejestrów do przygotowania w ramach wdrożenia: 3. 
 
Pytanie 27: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
Elektroniczny obieg dokumentów - EOD 
Zadaniem Wykonawcy zgodnie z OPZ jest dostawa i wdrożenie w ramach EOD rozwiązania, które 
umożliwi samodzielne budowanie przez Zamawiającego procesów tj. edytor procesów. Wykonawca 
zatem prosi o informację, jaką dokładnie liczbę procesów dedykowanych będzie musiał przygotować 
w ramach wdrożenia? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Liczba dedykowanych procesów do przygotowania w ramach wdrożenia: 3. 
 
Pytanie 28: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
170. Dodatkowo musi być wyposażony w moduł OCR pozwalający na: 

 przeniesienie treści dokumentu do formatu tekstowego np. docx celem dalszej obróbki lub 
eksportu do innych systemów, 

 rozpoznawanie pól skanowanego dokumentu (czyli np. w przypadku faktury takich 
elementów, jak: NIP, nazwa numer konta, data wystawienia i sprzedaży). 

Prosimy o podanie liczby stron faktur, które będą przetwarzane przy pomocy OCR w ciągu jednego 
roku celem wyliczenia kosztów zakupu licencji modułu OCR. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Liczba stron faktur, które będą przetwarzane przy pomocy OCR w ciągu jednego roku: co najmniej 
25 000. 
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Pytanie 29: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
195. W ramach każdego składu chronologicznego system musi prowadzić osobne rejestry dla: 

 Dokumentów odwzorowanych w całości, 

 Dokumentów odwzorowanych w części lub nieodwzorowanych, 

 Dokumentów i dla spraw, które będą prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej, ale w 
toku ich realizacji powstaną dokumenty papierowe. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może przygotować wyżej wymienione dedykowane rejestry 
niezależnie od funkcji składów chronologicznych. Zdaniem Wykonawcy wiązanie takich rejestrów ze 
składami chronologicznymi wydaje się być nadmiarowe. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie 30: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
2. Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze informatycznej 
Zamawiającego. 
Prosimy o wskazanie jaką infrastrukturę sprzętową na potrzeby realizacji projektu (w podziale na 
środowisko aplikacyjne i środowisko bazy danych) zapewni Zamawiający - prosimy o: 

1) szczegółowe wyspecyfikowanie parametrów przedmiotowej infrastruktury sprzętowej: 
a. liczbę udostępnionych procesorów fizycznych lub jeżeli będzie to środowisko 

zwirtualizowane liczbę vCPU 
b. udostępnioną ilość pamięci RAM, 
c. wielkość przestrzeni dyskowej w rozbiciu na typy dysków (HDD, SSD, SAS 10k,NL-SAS) w 

serwerach oraz macierzy 
2) informację, czy w przypadku gdy zasoby Zamawiającego będą niewystarczające to czy 

Zamawiający dopuszcza dostawę dodatkowych zasobów przez Wykonawcę? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający dysponuje następującą infrastrukturą: 

1) szczegółowe parametry przedmiotowej infrastruktury sprzętowej: 
a. środowisko zwirtualizowane VMware, liczba vCPU: co najmniej 24. 
b. ilość pamięci RAM: co najmniej 128GB. 
c. wielkość przestrzeni dyskowej w rozbiciu na typy dysków (HDD, SSD, SAS 10k, NL-SAS) w 

serwerach oraz macierzy: macierz, RAID 5, dyski SAS, co najmniej 3TB. 
2) Zamawiający nie dopuszcza dostawy dodatkowych zasobów przez Wykonawcę. 

 
Pytanie 31: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
2. Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze informatycznej 
Zamawiającego. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie administrował platformą we własnym zakresie, a 
odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy dostarczanych elementów? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza że będzie administrował platformą we własnym zakresie, a 
odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy dostarczanych elementów. 
 
Pytanie 32: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
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2. Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze informatycznej 
Zamawiającego. 
Prosimy o potwierdzenie, że prace wdrożeniowe i utrzymaniowe mogą być realizowane przez 
połączenie zdalne? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że prace wdrożeniowe i utrzymaniowe mogą być realizowane przez 
połączenie zdalne. 
 
Pytanie 33: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) o następujące 
moduły: 
1. Mobilna obsługa inwentaryzacji 
2. Gospodarka magazynowa 
3. Elektroniczny obieg dokumentów - EOD 
1.2. Docelowe dostarczone oprogramowanie (działające w systemie produkcyjnym) musi mieć 
budowę kompleksową, tj. nie dopuszcza się zaoferowania różnych indywidualnych programów dla 
zagadnień dotyczących modułów wymienionych w ustępie powyżej. Dopuszcza się dostawę 
oprogramowania o budowie modularnej, jednakże wszystkie moduły muszą pochodzić od jednego 
dostawcy. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca dobrze interpretuje intencje Zamawiającego i poprzez 
powyższe Zamawiający rozumie m.in. jako zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania 
informatycznego, które obejmie rozbudowę systemu ERP oraz dostawę systemu Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów (EOD) - oba rozwiązania ERP i EOD pochodzą od jednego dostawcy/producenta, 
które będą ze sobą zintegrowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania wymagań funkcjonalnych 
stawianych przez Zamawiającego w OPZ. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie informatyczne, które 
obejmuje rozbudowę systemu ERP oraz dostawę systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
(EOD) - oba rozwiązania ERP i EOD mogą pochodzić od jednego dostawcy/producenta, które będą ze 
sobą zintegrowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania wymagań funkcjonalnych stawianych 
przez Zamawiającego w OPZ. 
 
Pytanie 34: 
Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ (OPZ) 
2.2. Wymagania ogólne dla rozbudowanego systemu 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca dobrze interpretuje intencje Zamawiającego, iż w pkt 2.2. 
wyspecyfikował wymagania ogólne, które nie są wymaganiami „wspólnymi” dla systemu ERP 
(Mobilna obsługa inwentaryzacji, Gospodarka magazynowa) i EOD (Elektroniczny obieg 
dokumentów), a są wymaganiami uniwersalnymi dla dostarczanych systemów w ramach Części 1? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, iż pkt. 2.2. Wymagania ogólne dla rozbudowanego systemu są 
wymaganiami uniwersalnymi dla dostarczanych systemów w ramach Części 1. 
 

Pytanie 35: 
Dotyczy: § 1 ust. 1 CZĘŚĆ 1 pkt 10) wzoru umowy 
Zgodnie z ww. postanowieniem, na przedmiot zamówienia składa się: Świadczenie Asysty 
powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu Produktywnego wszystkich obszarów 
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objętych wdrożeniem. Testowanie i certyfikacja systemu.”. Co ma Zamawiający na myśli pod 
pojęciem „certyfikacja” systemu? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający zmienia § 1 ust. 1 CZĘŚĆ 1 pkt 10) wzoru umowy, nowe brzmienie: 
Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu Produktywnego 
wszystkich obszarów objętych wdrożeniem. Testowanie systemu.” 
 
Pytanie 36: 
Dotyczy: § 1 ust. 4 CZĘŚĆ 1 wzoru umowy 
W ramach etapów I realizacji umowy w poszczególnych modułach, Wykonawca ma dostarczyć  
i zainstalować licencje na oprogramowanie. Jakie licencje ma Zamawiający na myśli? Czy chodzi  
o licencje bazodanowe, narzędziowe, systemowe itd.? W ocenie Wykonawcy, licencje na dostarczone 
i skonfigurowane moduły ZSI powinny dostać dostarczone z momentem odbioru końcowego 
systemu. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o dostawę i instalację licencji bazodanowych, narzędziowych, 
systemowych lub innych niezbędnych do działania dostarczonego modułu. W ramach tego punktu 
Wykonawca powinien również przygotować środowisko pracy (konfiguracja serwerów – VM). 
 
Pytanie 37: 
Dotyczy: Terminy realizacji części 1 zamówienia 
Odpowiednie etapy modułów w ramach Części 1 zamówienia mają być realizowane w ciągu 
wskazanej przez Zamawiającego liczby tygodni od zakończenia realizacji późniejszego etapu, przy 
czym ostatni etap ma być zrealizowany najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022r. 
Czy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, skutkującej niemożnością zachowania 
ww. terminów, Zamawiający przewiduje ich przedłużenie? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu. 
 
Pytanie 38: 
Dotyczy: § 3 ust. 9 wzoru umowy 
Czy Zamawiający przedstawi zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji obowiązujących u 
Zamawiającego? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, Zamawiający przedstawi zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji obowiązujących 
u Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 
 
Pytanie 39: 
Dotyczy: § 3 ust. 14 wzoru umowy 
Czy Zamawiający zezwoli, aby informacje te zostały przekazane przez Wykonawcę 14 dni po 
rozpoczęciu realizacji Umowy? Przekazanie tych informacji przez rozpoczęciem czynności przez osoby 
na początku realizacji Umowy może być utrudnione. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiane 
dokumenty mogą być zanonimizowane w zakresie, który jest nieistotny w świetle potwierdzenia 
istnienia stosunku pracy, np. jeżeli chodzi o adres pracownika, czy wysokość wynagrodzenia. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający wskazuje, że nie zezwoli na przekazanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio zmierzające do realizacji 
umowy, dopiero w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy. Dokumenty te 
powinny zostać przekazane przed przystąpieniem danej osoby do wykonywania czynności. 
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Zamawiający potwierdza, że przedstawiane dokumenty mogą być zanonimizowane w zakresie, który 
jest nieistotny w świetle potwierdzenia istnienia stosunku pracy, np. w zakresie adresu pracownika, 
czy wysokości wynagrodzenia. 
 
Pytanie 40: 
Dotyczy: § 6 ust. 3 wzoru umowy 
Zgodnie z ww. postanowieniem, „Wykonawca oświadcza, że posiada w całości majątkowe prawa 
autorskie do programów, które zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu wykonania niniejszej 
umowy tj.: (…)”. Wykonawca nie może złożyć takiego oświadczenia. W celu udzielenia 
Zamawiającemu licencji, Wykonawca nie musi posiadać majątkowych praw autorskich do programów 
komputerowych, wystarczające jest że posiada odpowiednie zakresowo licencje z prawem do 
udzielenia sublicencji na rzecz Zamawiającego. Co więcej, w stosunku do niektórych programów 
komputerowych, Wykonawca nie ma praw majątkowych, np. do oprogramowań baz danych czy 
innych programistycznych oprogramowań. W związku z tym prosimy o zmianę tego postanowienia 
na: „Wykonawca oświadcza, że posiada w całości majątkowe prawa autorskie lub odpowiednie 
licencje z prawem do sublicencjonowania w stosunku do programów, które zostaną udostępnione 
Zamawiającemu w celu wykonania niniejszej umowy (…).”. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Uznając zasadność podniesionych argumentów, §6 ust. 3 umowy zostanie zmieniony w sposób 
następujący: „Wykonawca oświadcza, że posiada w całości majątkowe prawa autorskie lub 
odpowiednie licencje z prawem do sublicencjonowania w stosunku do programów, które zostaną 
udostępnione Zamawiającemu w celu wykonania niniejszej umowy tj. (…).”. 
 
Pytanie 41: 
Dotyczy: § 6 ust. 5 wzoru umowy 
Pole eksploatacji określone w pkt 2) jest nieprecyzyjne. W jakim zakresie Zamawiający chce 
wprowadzać Oprogramowanie do sieci Internet i co ma na myśli Zamawiający pod pojęciem „sieci”? 
Prosimy o doprecyzowanie pól eksploatacji wskazanych w pkt 2) w następujący sposób: 
„wprowadzanie do sieci Internet oraz sieci Zamawiającego wyłącznie na użytek Zamawiającego”. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Uznając zasadność podniesionych argumentów, §6 ust. 5 pkt 2 umowy, dotyczący pól eksploatacji 
zostanie zmieniony w sposób następujący: „wprowadzanie do sieci Internet oraz sieci Zamawiającego 
wyłącznie na użytek Zamawiającego”. 
 
Pytanie 42: 
Dotyczy: § 6 ust. 5 wzoru umowy 
W stosunku np. do oprogramowania bazodanowego, oprogramowań narzędziowych, systemowych 
itd. producenci tych oprogramowań często nie zezwalają na tłumaczenie, przystosowywanie 
modyfikacji oraz dokonywanie innych zmian. Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku w 
odniesieniu do ww. rodzaju oprogramowań, wykonawca będzie uprawniony do przekazania 
Zamawiającemu licencji na warunkach producenta. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W przypadku oprogramowania bazodanowego, oprogramowań narzędziowych, systemowych itd., 
jeżeli producenci tych oprogramowań nie zezwalają na tłumaczenie, przystosowywanie modyfikacji 
oraz dokonywanie innych zmian, Wykonawca będzie uprawniony do przekazania Zamawiającemu 
licencji na warunkach producenta. 
 
Pytanie 43: 
Dotyczy: § 6 wzoru umowy 
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Z jakim momentem mają zostać udzielone licencje na moduły ZSI? Czy z dniem odbioru końcowego? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Licencje na moduły ZSI mają zostać przekazane najpóźniej w dniu odbioru końcowego. W związku z 
udzieloną odpowiedzią, § 6 ust. 2 otrzyma brzmienie: „Wykonawca udzieli licencji (sublicencji) na 
bazę danych oraz licencji (sublicencji) na Oprogramowanie ww. modułów funkcjonalnych najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego.”. 
 
Pytanie 44: 
Dotyczy: § 8 ust. 7 lit. a pkt 1 oraz § 8 ust. 10 wzoru umowy 
Ww. postanowienia zawierają sprzeczne terminy dotyczące wykonania zmian ZSI w przypadku 
wejścia w życie nowych przepisów. Prosimy o ujednolicenie. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie § 8 ust. 10 umowy zostanie usunięty. 
 
Pytanie 45: 
Dotyczy: § 8 ust. 5 lit. a pkt 3) lit. a wzoru umowy 
Prosimy o wskazanie co ma na myśli konkretnie Zamawiający pod pojęciem okres sprawozdawczy – 
jakie daty ma obejmować? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający zobowiązany jest do składania okresowych sprawozdań np. GUS, US.  
W myśl zapisu  § 8 ust. 5 lit. a pkt 3) lit. a Zamawiający oczekuje że podczas przygotowania 
sprawozdań w razie wystąpienia błędu systemowego lub awarii, zgłoszenie zostanie potratowane 
priorytetowo. 
 
Pytanie 46: 
Dotyczy: § 8 ust. 14 wzoru umowy 
Ww. postanowienie nakazuje Wykonawcy świadczyć usługi gwarancyjne w odniesieniu do zmian 
Systemu wprowadzonych przez inny podmiot. Tak formułowane postanowienie należy uznać za 
rażąco sprzeczne z zasadami gwarancji określonymi w Kodeksie Cywilnym. Gwarancja jakości jest 
udzielana na przedmiot umowy – oprogramowanie wdrożone przez Wykonawcę. Nie sposób objąć 
gwarancją oprogramowania, które nie zostało dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę lub zmian 
oprogramowania, które nie były wykonane lub autoryzowane przez Wykonawcę. Wykonawca nie 
może ponosić odpowiedzialności za modyfikację systemu, której nie wykonał. Zgodnie z zasadami 
odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 471 Kodeksu Cywilnego i n.), nie można ponosić 
odpowiedzialności za działania, które nie są rezultatem działania lub zaniechania podmiotu, zatem 
tym bardziej nie może świadczyć w odniesieniu do rezultatów tych działań usług gwarancyjnych. To 
Zamawiający/podmiot trzeci wykonujący modyfikację ponoszą za tę modyfikację odpowiedzialność, 
zgodnie z zasadami art. 471 Kodeksu Cywilnego, i tylko te podmioty mogą przedmiot modyfikacji 
objąć gwarancją. Wnosimy o usunięcie ww. zapisu. Dodatkowo, wnosimy o zagwarantowanie, że w 
toku utrzymania Systemu i jego modyfikacji przez Wykonawcę inne podmioty nie będą świadczyć 
usług modyfikacji Systemu (poza przypadkami wykonania zastępczego). 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie, w związku z faktycznym brakiem możliwości skorzystanie z wykonania 
zastępczego, § 8 ust. 14 umowy zostanie usunięty. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy: § 8 ust. 15 wzoru umowy 
Obowiązki gwarancyjne zostały określone bardzo szeroko. W związku z udzieloną gwarancją, 
nieproporcjonalne jest przysługiwanie Zamawiającemu równolegle uprawnień z tytułu rękojmi. Tego 
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rodzaju wyłączenie stosowane jest przez niemal wszystkich dostawców i producentów w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego. Jednocześnie podkreślić należy, że powszechnie w doktrynie 
prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów 
komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:  

- w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową 
sprzedaży;  

- oprogramowanie nie jest rzeczą;  
- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do 

przepisów do art. 561, 563, 564, 568, 570-572 i 576 k.c. wyłączając tym samym ich 
zastosowanie.  

Wnosimy o wyłączenie stosowania rękojmi, ewentualne doprecyzowanie, że uprawnienia z tytułu 
rękojmi ograniczają się do uprawnień gwarancyjnych określonych w Umowie. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie, uznając, iż wobec programu komputerowego nie może być stosowana 
rękojmia, § 8 ust. 15 umowy zostanie usunięty. 
 
Pytanie 48: 
Dotyczy: § 8 ust. 14 wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zdania: „Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie 
gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank (…)? Wykonawca wskazuje, że banki mają 
przygotowane swoje wzory gwarancji bankowych, które odpowiadają treści art. 453 pzp, ale 
zazwyczaj się nienegocjowalne, co sprawia, że może być niemożliwym uzyskanie gwarancji o 
dokładnej treści zaproponowanej przez Zamawiającego. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający nie zgodzi się na usunięcie z treści umowy zapisu § 8 ust. 

16 umowy o treści „Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia 
winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 
maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania 
jakichkolwiek protokołów odbioru prac lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od 
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 
uzasadnione czy nie.”. Zabezpieczenie udzielone przez podmiot trzeci musi mieć charakter 
bezwarunkowy. 
 
Pytanie 49: 
Dotyczy: § 9 ust. 6 wzoru umowy 
Umowa posługuje się karami umownymi za opóźnienie. 
Zgodnie z art. 433 pkt 1) pzp, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub 
zakresem zamówienia. 
Ponadto, za rażąco naruszające zasadę równowagi kontraktowej należy uznać ukształtowanie kar 
umownych niezależnie od winy wykonawców, gdyż wzór umowy przewiduje kary umowne za 
opóźnienie, a nie za zwłokę wykonawcy, przy czym opóźnienie po stronie wykonawcy może powstać 
także bez winy Użytkownika, a z przyczyn dotyczących okoliczności zewnętrznych i niezależnych od 
obu Stron. Kara umowna jest, zgodnie z ugruntowanym w literaturze i orzecznictwie stanowiskiem, 
surogatem odszkodowania. Odpowiedzialności odszkodowawczej podmiot może zaś podlegać 
jedynie, jeśli działania, które spowodowały powstanie szkody, były przez ten podmiot zawinione. Jak 
podkreślił T. Wiśniewski: „Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z 
zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 



 

14 
 

zobowiązania (art. 471). Wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowienia samych 
przepisów jej dotyczących. Podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedzialności 
kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może bronić się zarzutem – podobnie jak 
każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 – że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności 
(uzasadnienie wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r., II CR 419/67, LEX nr 6299).” (T. Wiśniewski Kodeks 
cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, wyd. II, Gudowski Jacek (red.), komentarz 
do art. 483, teza 5, wydawnictwo LEX). Ustanowienie kar umownych za opóźnienie stwarza dla 
wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w postępowaniu. 
Dlatego też prosimy o zmianę treści wzoru umowy i wprowadzenie kar umownych za zwłokę, a nie za 
opóźnienie. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie, § 9 ust. 6 umowy zostanie zmieniony w ten sposób, że będzie 
przewidywał odpowiedzialność Wykonawcy za zwłokę a nie za opóźnienie. 
 
Pytanie 50: 
Dotyczy: § 9 ust. 6 wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić kary umowne za dni robocze zwłoki, a nie dni kalendarzowe? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie zgodzi się na naliczenie kar umownych za dni robocze zwłoki w miejsce dni 
kalendarzowych. 
 
Pytanie 51: 
Dotyczy: § 9 ust. 6 wzoru umowy 
Wnosimy o wprowadzenie regulacji przy karach umownych wskazywanych jako procent 
wynagrodzenia, że  odnoszą się do wynagrodzenia netto, a nie brutto. Postanowienia wprowadzające 
kary umowne w odniesieniu do wynagrodzenia brutto należy uznać za rażąco nieproporcjonalne, 
bowiem Wykonawca powinien być karany od wartości świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek 
uiścić. Kara powinna się zatem odnosić do faktycznego hipotetycznego dochodu wykonawcy. Tak 
sformułowane kary umowne prowadzą też do potencjalnej nierówności pomiędzy wykonawcami, np. 
w przypadku zagranicznego oferenta, którego cena brutto nie obejmie podatku VAT, z uwagi na brak 
obowiązku uiszczenia podatku VAT w Polsce czy też w przypadku wykonawcy zwolnionego z 
obowiązku uiszczenia podatku VAT. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie § 9 ust. 6 umowy zostanie zmieniony w ten sposób, że kary umowne 
będą naliczane od wysokości wynagrodzenia netto (bez VAT). 
 
Pytanie 52: 
Dotyczy: § 9 ust. 7 wzoru umowy 
Do umowy nie została wprowadzona ogólna limitacja odpowiedzialności odszkodowawczej Stron, co 
oznacza, że w przypadku dochodzenia odszkodowania, w tym odszkodowania uzupełniającego ponad 
zastrzeżone kary umowne, Strony nie są w stanie przewidzieć zakresu swojej odpowiedzialności. 
Powyższe sprawia, że Wykonawca nie jest w stanie oszacować prawidłowo ryzyk kontraktowych 
związanych z ofertą, co sprawia, że oferty Wykonawców będą odpowiednio droższe. W związku z 
powyższym, prosimy o wprowadzenie limitacji odpowiedzialności Stron do wysokości 100% 
wynagrodzenia Wykonawcy netto. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie przewiduje limitacji odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem i 
wykonaniem umowy.  
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Pytanie 53: 
Dotyczy: § 11 ust. 1 wzoru umowy 
Wnosimy, aby we wszystkich przypadkach opisanych w ww. postanowieniu Zamawiający miał prawo 
do rozwiązania Umowy pod warunkiem uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego 
terminu na prawidłową realizację zamówienia i jego bezskutecznego upływu. W szczególności 
wprowadzenie uprawnienia do odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonywania przez 
Wykonawcy przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa (które może mieć różną rangę i charakter) bez 
uprzedniego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy jest znaczącym naruszeniem 
równowagi kontraktowej Stron. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W odpowiedzi na zapytanie, § 11 ust. 1 lit. c i d zostanie zmieniony w ten sposób, aby skutek w 
postaci rozwiązania umowy mógł nastąpić po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
mu dodatkowego 14 dniowego terminu. 
 
Pytanie 54 
Dotyczy: § 12 ust. 6 wzoru umowy 
Zważywszy, że w toku realizacji Umowy mogą zdarzyć się różne nieprzewidziane okoliczności mające 
wpływ na realizację Umowy, w tym terminy realizacji Umowy, prosimy o umożliwienie zmiany 
Umowy w przypadkach wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jej realizację w określonym w 
Umowie kształcie z przyczyn niezależnych od Stron jak również w sytuacji w której Strony, działając z 
należytą starannością nie były w stanie przewidzieć. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastrzeżenie w § 12 ust. 6 umowy potencjalnej możliwości zmiany 
w zakresie terminu realizacji, ponad obecny zapis § 12 ust. 6 lit b (a i b). 
 

ZESTAW 2 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ - O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ  
Zamawiający w ramach zamówienia w rozdziale VIII. Pkt 1. Wyspecyfikował iż wykluczy Wykonawcę, 
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust.1 Pzp oraz 
art. 109. ust. 1 pkt 4. Takie wymagania zastosował również w pliku xml – espd-request – 
oświadczenia JEDZ, który Wykonawca musi uzupełnić i dołączyć do oferty przetargowej. Natomiast w 

załączniku nr 8 do SWZ powołuje się m.in. na „…e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy”, który nie ma 
zastosowania w niniejszej SWZ oraz w przygotowanym przez Zamawiającego pliku xml – espd-
request – oświadczenia JEDZ. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie załącznika do 
wymagań opisanych w SWZ poprzez zmianę pkt e) oświadczenia – załącznik nr 8 (O AKTUALNOŚCI 
INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ ):  
z:  
„…e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy”  
na:  

„…e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy” 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający wykreśla w oświadczeniu o aktualności ppkt „…e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy”. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy - Zamawiający nie żąda oświadczenia o aktualności w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 4. 
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W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania oraz na miniPortalu zmieniony załącznik nr 8 – oświadczenie o aktualności oraz 
załącznik nr 9 – projektowane postanowienia umowy. 
 
Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  
 
 
 

dr hab. Małgorzata Kołpa  
              Rektor PWSZ w Tarnowie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
- 1x strona internetowa prowadzonego postępowania  
- 1x miniPortal 
- 1x aa 


