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DI.2830.10.2020 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1) 

DOTYCZY:POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ZAKUP 

SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TYPU ERP WRAZ Z INSTALACJĄ  

U ZAMAWIAJĄCEGO, SZKOLENIAMI I ASYSTĄ TECHNICZNĄ PO OKRESIE 

GWARANCJI” 

 

Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,  

ul. Rakowicka 26, informuje, że w sprawie ww. postępowania wpłynęły pytania  

od Wykonawcy. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1:  

W związku z Ogłoszeniem Zarządu Cmentarzy Komunalnych o zamówieniu publicznym 

prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych nr sprawy 

DI.2830.10.2020 na „Zakup systemu informatycznego typu ERP wraz z instalacją  

u Zamawiającego, szkoleniami, asystą techniczną po okresie gwarancji”, uprzejmie prosimy  

o udzielenie gwarancji, że Umowa, którą zawrzemy w przypadku wyboru naszej firmy przez ZCK 

będzie umową na „Udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania”, a nie umową na 

„Wytworzenie oprogramowania na zlecenie Zamawiającego”, której wzór został umieszczony 

przez Państwa  w w/w Ogłoszeniu z dnia 4.11.2020 r. sprawa nr DI.2830.10.2020 – załącznik nr 

3 Istotne postanowienia umowy. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zakupu systemu informatycznego wraz  

z udzieloną licencją na użytkowanie oprogramowania, a także możliwość zakupu systemu 

informatycznego wraz z kodami źródłowymi programu. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (wg wzoru 

Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Dokonanie takich zmian będzie 

miało miejsce po wyborze najkorzystniejszej oferty i wprowadzone zmiany zostaną uzgodnione  

z wybranym Wykonawcą, w zależności od oferowanej przez Wykonawcę opcji w zakresie 

licencji / kodów źródłowych. 

 

 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania ofert z 10.11.2020 r. 

na 12.11.2020 r. oraz treść Ogłoszenia w tym zakresie: 
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Było: 

„3. Oferty należy złożyć w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie  

ul. Rakowicka 26, skrzynka podawcza – do dnia 10.11.2020 r. do godz. 10.00 lub 

przesłać mailem na adres: przetargi@zck-krakow.pl do dnia 10.11.2020 r. do godz. 

10.00. 

 

Ma być: 

„3. Oferty należy złożyć w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie  

ul. Rakowicka 26, skrzynka podawcza – do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10.00 lub 

przesłać mailem na adres: przetargi@zck-krakow.pl do dnia 10.11.2020 r. do godz. 

10.00. 

 

Zamawiający zmienia także treść Formularza oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia), w którym 

dodaje punkt dotyczący określenia praw do użytkowania programu: 

„3. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oferuję: (Wykonawca jest zobowiązany 
do zaznaczenia jednej z poniższych możliwości) 

□ Sprzedaż systemu informatycznego wraz z udzielaniem licencji na użytkowanie 
oprogramowania. 

□ Sprzedaż systemu informatycznego wraz z kodami źródłowymi programu.” 
 

Dyrektor 

Paweł Sularz 
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