
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Komisja Przetargowa 

Sygn.:  4/usł./2012 

  

Warszawa,  dnia 22 lutego 2012 r. 

 

W Y K O N A W C Y 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie systemu 

informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na 

Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników 

Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich, procedura 

znak: 4/usł./2012. 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem 

Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, 

Centralnym Wykazem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym 

Wykazem Obiektów Hotelarskich, procedura znak: 4/usł./2012. 

 

Pytanie nr 1: 

„dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (Usługi): 

 § 10 ust. 1 – Czy możliwe jest wskazanie określonego okresu czasu, na jakie udzielana jest 

gwarancja? 

 § 11 ust. 6 – Czy Zamawiający może w sytuacji wskazanej w § 11 ust. 6 Umowy ograniczyć 

odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie udzielonej gwarancji? Trudno zgodzić się na 

dokonywanie napraw awarii lub usterek Oprogramowania modyfikowanego przez podmiot 

inny niż Wykonawca.  

 § 12 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia zawartego w § 12 ust. 2 Umowy 

poprzez wskazanie, iż licencje mają być udzielane na czas nieoznaczony.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje co następuje: 

 - odnośnie § 10 ust. 1 Zamawiający określił okres, na jaki udzielana jest gwarancja, tj. bezterminowa, 



- odnośnie § 11 ust. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę do SIWZ odnośnie § 

11 ust. 6, 

- odnośnie § 12 ust. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na żadne zmiany w SIWZ odnośnie § 12 ust. 2. 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy zgodnie z zapisem z § 10 pkt 1 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do 

SIWZ, mówiącym, że „Wykonawca udziela nieograniczonej i bezterminowej gwarancji na 

prawidłowe funkcjonowanie  Oprogramowania (wszystkich funkcjonalności Oprogramowania). 

Okres gwarancyjny rozpocznie się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Załącznik nr 

3). W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia nieodpłatne usunięcie wszelkich błędów i 

problemów technicznych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania” 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług usuwania wszelkich błędów i problemów 

technicznych, uniemożliwiających, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie 

oprogramowania, po dniu 31.12.2014 r. stanowiącym zgodnie z § 10 pkt 2 termin zakończenia 

wsparcia oprogramowania?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Tak. 

 

Pytanie nr 3: 

„Zwracam się z zapytaniem odnośnie zamówienia na: zaprojektowanie i wykonanie systemu 

informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na 

Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników 

Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich. 

 jaka jest przewidywana ilość danych które mają zostać przeniesione do systemu oraz w jakiej 

formie zostaną one przekazane Wykonawcy?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Określenie przewidywanej ilości danych, które mają zostać przeniesione do systemu, oraz to, w jakiej 

formie zostaną one przekazane Wykonawcy, zostanie szczegółowo omówione podczas Etapu I  –  

Szczegółowa analiza funkcjonalna.  

 

Pytanie nr 4: 

„W SIWZ, Rozdział VII Warunki Techniczne, pkt. 30 widnieje zapis „Wykonawca zobowiązany jest 

w ramach podpisanej umowy przenieść (po uzgodnieniu szczegółów z Zamawiającym) zawartość 

dotychczasowej strony pod adresem http://www.tursytyka.gov.pl do nowo zaprojektowanej i 

uruchomionej strony internetowej będącej przedmiotem zamówienia”. 



Czy Wykonawca będzie miał możliwość dostępu do kodów źródłowych dotychczasowej strony  

i systemu dostępnego pod w/w adresem?”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Wykonawca nie będzie miał możliwości dostępu do kodu źródłowego obecnego systemu znajdującego 

się pod adresem turystyka.gov.pl 

 

Pytanie nr 5: 

„W załączniku 4 do SIWZ, w § 2 Przedmiot umowy, pkt. 1c widnieje zapis „przeniesienie danych  

z poprzednio funkcjonującego systemu bez strat”. 

Na jakiej bazie danych (MSSql/ DB2 / Oracle / PostgreSQL / Inna – prosimy o podanie jaka) oparty 

jest poprzednio funkcjonujący system?”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Obecnie funkcjonujący system jest oparty o bazy MS SQL.  

 

Pytanie nr 6: 

„W SIWZ, Rozdział IV Harmonogram Realizacji Projektu, widnieje zapis „Etap II: do 40  dni 

roboczych od podpisania umowy”  

Czy przewidują Państwo możliwość wydłużenia trwania tego etapu z 20 do 40 dni roboczych?”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę do SIWZ 

 

Pytanie nr 7: 

„Czy wadium do przetargu może być wniesione w postaci polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej naszej firmy? Kwota ubezpieczenia to 300.000,00 zł” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) wadium może być wniesione tylko i wyłącznie w następujący 

sposób: 

 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

 1)  pieniądzu;  

 2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

 3)  gwarancjach bankowych;  

 4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 



2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz. 620).  

Żaden inny sposób nie jest dopuszczalny i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie 

ulega przedłużeniu.  

Informujemy, że powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje stanowią integralną cześć 

SIWZ przedmiotowego postępowania.  

 

 

        Z poważaniem 

 

 

                      Maciej Szreder 

        Sekretarz Komisji Przetargowej 

 


