Warszawa, 28.10.2020 r.
Departament Zamówień Publicznych

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl
993200/271/IN - 865/2020

na stronę internetową www.zus.pl

Dotyczy:

postępowania na zakup usługi opieki serwisowej na oprogramowanie SAP wspierając
funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ). Znak sprawy
TZ/271/31/20.

Wyjaśnienia (III) i Modyfikacja (II) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), - zwana dalej
„ustawą Pzp”, wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: „SIWZ”).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna)
wraz z wyjaśnieniami, a na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje poniższej modyfikacji treści
SIWZ.
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Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1
Modyfikacja nr 1
Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści §12 ust. 8 pkt 2) Załącznika nr 2 do
SIWZ Wzór Umowy.
Dotychczasowa treść:
2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za pełen kwartał kalendarzowy świadczenia Usługi
opieki serwisowej, o którym mowa w mowa w § 5 ust. 2 i 3, gdy poziom rocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny spadnie
poniżej 98,5 (spadek cen o więcej niż 1,5%). Wówczas Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem
o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi opieki serwisowej
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począwszy od pierwszego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczył wskaźnik.
Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wyżej opisaną przesłanką może nastąpić
ze skutkiem najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 r. W przypadku zajścia wszystkich warunków
i przesłanek określonych w zdaniach poprzedzających Wykonawca jest zobowiązany do dokonania
takiej zmiany wynagrodzenia.
Otrzymuje brzmienie:
2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za pełen kwartał kalendarzowy świadczenia Usługi
opieki serwisowej, o którym mowa w mowa w § 5 ust. 2 i 3, gdy poziom rocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny spadnie
poniżej 98,5 (spadek cen o więcej niż 1,5%), na warunkach dostępnych dla wszystkich klientów
SAP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas Zamawiający może zwrócić się z
wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi opieki
serwisowej począwszy od pierwszego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczył
wskaźnik. Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wyżej opisaną przesłanką
może nastąpić ze skutkiem najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 r. Jeśli globalne warunki
producenta Oprogramowania SAP, w danym czasie, nie będą przywidywały takiej zmiany
wynagrodzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca będzie miał prawo
odmówić zmiany wynagrodzenia.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 roku o godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na dzień 10.11.2020 roku na godz. 13:00.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Bartłomiej
Prystupa
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