Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użyczania zasobów podmiotowi składającemu
ofertę w niniejszym postępowaniu w takim zakresie jak przewiduje ustawa PZP?
Odpowiedźź :
Zamawiający wyraźż a źgodę na korźystanie ź źasoboź w podmiotoź w trźecich w takim źakresie,
jak prźewiduje ustawa PZP.
...
(OPZ pkt. 12.2 ppkt. 14)
System musi obsługiwać następujące platformy bazodanowe: PostgreSQL, MySQL, MariaDB,
Apache Derby, Firebird SQL, Microsoft SQL Server Express.
Po wykonaniu system współpracuje z jedną bazą danych, która zwykle nie jest
zmieniana. Wymaganie aby system współpracował ze wszystkimi platformami
bazodanowymi niepotrzebnie zwiększa koszty wykonania systemu. Prosimy o
rezygnację z tego zapisu lub np. wymaganie aby System współpracował z dwiema lub
trzeba z tych platform.
Odpowiedźź :
Wymaganie wskaźuje na koniecźnosź cź obsługi platform baźodanowych, ktoź re nie pociągają źa
sobą opłat licencyjnych. Zamawiający dokona wyboru platformy Baźodanowej na etapie
analiźy /projektu technicźnego. Dalsźy roźwoź j i serwis Systemu będźie realiźowany wyłącźnie
w obrębie wybranej platformy baźodanowej.
Propoźycja modyfikacji wymagania:
System musi obsługiwać przynajmniej trzy spośród następujących platform bazodanowych:
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Apache Derby, Firebird SQL, Microsof SQL Server Express. SYSTEM
może obsługiwać następujące platformy bazodanowe:, Microsof SQL Server, Oracle, DB2.
Zamawiający dokona wyboru platformy Bazodanowej na etapie opracowania analizy. Dalszy
rozwój i serwis Systemu będzie realizowany wyłącznie w obrębie wybranej platformy baz
…
(OPZ pkt. 12.3.3. ppkt. 9)
j) Repozytorium instancji procesów z historią instancji procesów, możliwością wyboru, edycji i
aktywacji procesu
l) Automatycznie dokumentowanie procesu, Import/Eksport definicji procesów
Proszę o wyjaśnienie tych zapisów. Czy chodzi tu o zapisywanie kodu i wersjowanie w
repozytoriach np. Gitlab czy inną funkcjonalność Systemu?
Odpowiedźź :
System powinien posiadacź funkcjonalnosź cź prźechowywania danych na temat tworźonych w
ramach Systemu instancji procesoź w, cźyli modeli procesoź w biźnesowych odwźorowanych i
uruchomionych w ramach systemu. Mechaniźm automatycźnej dokumentacji procesu

powinien źapewniacź źapis danych co jakisź cźas, beź ingerencji uźż ytkownika, a mechaniźm
Import/Export odcźyt/źapis danych na źż ądanie uźż ytkownika.
...
(OPZ pkt. 12.4 ppkt. 10)
System musi posiadać mechanizmy umożliwiające automatyzację aktualizacji wersji Systemu
niezależnie od źródła ich pochodzenia (od producenta oprogramowania, Wykonawcy, czy też
wprowadzone przez Zamawiającego).
Prosimy o informację na czym mają polegać mechanizmy automatyzujące wersję
Systemu. Czy chodzi o upgrade Systemu, czy platformy na której jest wykonany?
Odpowiedźź :
System źostał źdefiniowany jako całosź cź oprogramowania (źainstalowana na platformie
sprźętowej lub System udostępnionej w ramach Zamoź wienia), realiźująca źakładaną
funkcjonalnosź cź dostarcźona prźeź Wykonawcę i opisana w dokumentacji. Automatyźacja
aktualiźacji dotycźy Systemu, cźyli wsźystkich komponentoź w, w tym platformy.
...
(OPZ pkt. 12.5.19. ppkt. 5)
Koszty związane z użytkowaniem platformy, powiadomienia SMS nie mogą być uzależnione od
liczby wysłanych SMS.
Prosimy o rozważenie wykreślenia tego zapisu lub jego modyfikacji. Obecnie na rynku
nie ma rozwiązań profesjonalnych, które umożliwiają wysyłanie nieograniczonej liczby
smsów bez wpływu na koszty. (…)
Odpowiedźź :
Zamawiający wyraźż a źgodę na wykresź lenie tego źapisu.
...
(OPZ pkt. 12.4. ppkt 9)
SYSTEM musi obsługiwacź wsźystkie procesy biźnesowe dźiałalnosź ci, źdefiniowane w ramach
niniejsźych wymaganź opisane w roźdźiale Opis usług realiźowanych w systemie (procesy
biźnesowe p1.1, p1.2, p1.3, p1.4, p1.5, p2.1, p2.2, p2.3, p2.4, p.3, p3.1, p3.2, p3.3, p3.4, p.3.4.1,
p3.4.2, p3.4.3, p3.4.4, p3.4.5, p3.5, p3.6, p3.7, oraź e-usługi źdefiniowane w ramach
niniejsźych wymaganź opisane w roźdźiale Opis usług realiźowanych w systemie (u1. usługa
obsługi źawodnika, u2. usługa obsługi klubu, u3. usługa obsługi turnieju).
Procesy te powinny zostać zweryfikowane, zdefiniowane i uszczegółowione,
zarejestrowane w systemie a także zoptymalizowane za zgodą Zamawiającego przez
mechanizm automatyzacji i parametryzacji.
Odpowiedźź :
Zamawiający wyraźż a źgodę na usźcźegoź łowienie procesoź w na etapie analiźy.

….
(OPZ pkt. 12.2.1 ppkt 2)
Zastosowana platforma systemu operacyjnego nie może stanowić ograniczenia w przypadku
zmiany przez Zamawiającego usługodawcy udostępniającego zasoby (platformę sprzętową) na
potrzeby utrzymania Systemu.
Prosimy o usunięcie lub modyfikację tego zapisu. W przypadku budowy tak
skomplikowanego systemu dostawca udostępniający platformę sprzętową musi spełnić
podstawione przed nim parametry a nie odwrotnie. Budowa systemu, który może być
zainstalowany na każdym serwerze niepotrzebnie zwiększa koszt wykonania systemu.
Odpowiedźź :
Zamawiający wyraźż a źgodę na modyfikację tego źapisu na etapie analiźy.
...
Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i stanowiącym
załącznik do umowy. Harmonogram zostanie sporządzony w formie uwzględniającej
współzależność zasobów, działań i czasu (w formie wykresu GANTTA) i uwzględni następujące
Etapy realizacji zamówienia: (...)
Zamawiający zleca wykonanie wykresu GANTTa przed podpisaniem umowy. Wykonanie
wykresu GANTTA b przed zrobieniem analizy będzie obarczone błędami. Analiza jest
przewidziana dopiero w pierwszym etapie i po analizie będzie możliwe określenie skali
i niezbędnych zasobów, dlatego wykres na tym etapie będzie ogólny. (np. nie znamy
zakresu integracji z systemem PESEL i nie wiemy też na ile ze względu na regulacje
RODO będzie możliwa taka integracja, nie wiemy jak będzie wyglądała wymiana danych
z systemem FK, nie znamy jeszcze systemu do wysyłki SMS itp.).
Odpowiedźź
Posźcźegoź lne etapy realiźacji, sźcźegoź lnie ich kolejnosź cź , źwiąźek prźycźynowo –skutkowy
pomiędźy kolejnymi pracami musźą źostacź źaplanowane (w dającym się prźewidźiecź
źakresie) prźed analiźą. Na tym etapie koniecźne jest źdefiniowanie krytycźnych terminoź w, w
ktoź rych koniecźne jest wykonanie okresź lonych prac lub wydanie konkretnych produktoź w.
Okresź lenie etapoź w i sam wykres powinien bycź adekwatny do dostępnych informacji. Terminy
(i prźewidywane okresy wykonywania prac) prac powinny źostacź okresź lone na podstawie
prźedstawionego źakresu wymaganź źe stosownym buforem poźwalającym na uwźględnienie
(uźupełnienie) sźcźegoź łowych informacji niedostępnych na etapie oferty.
…
Wszystkie relacje pomiędzy obiektami muszą być zawarte bezpośrednio w bazie danych w
postaci relacji bazodanowych (a nie w kodzie źródłowym aplikacji)

Rekomendujemy rozważenie takiej decyzji po etapie analizy. Szczególnie należy uważać
z zapisem „Wszystkie” (może to w przyszłości skomplikować realizację projektu)
Odpowiedźź :
Zamawiający wyraźż a źgodę na modyfikację tego źapisu na etapie analiźy.
...
(OPZ 12.1. ppkt.2)
Analiza tych aktów oraz wskazanie ewentualnych rozbieżności spoczywa na Wykonawcy i
powinno być przeprowadzone w analizie przedwdrożeniowej. Dopuszcza się możliwość zmiany
przez PZSzach wewnętrznych regulacji PZSzach na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Modyfikacja punktu 2 otwiera możliwość obniżenia kosztów realizacji projektu .
Rekomendujemy na tym poziomie współpracę ze specjalistami z PZSzach i wspólne
wypracowanie zakresu funkcjonalności oraz sposobu ich implementacji.
Odpowiedźź :
Wymagania i funkcjonalnosź ci systemu źostały źdefiniowane w minimalnym wymaganym
źakresie. Moźż liwe jest źmodyfikowanie istniejących procesoź w biźnesowych w trakcie realiźacji
projektu, źa źgoda Zamawiającego
...
(OPZ pkt. 12.2 ppkt. 14, 15)
System musi obsługiwać następujące platformy bazodanowe: PostgreSQL, MySQL, MariaDB,
Apache Derby, Firebird SQL, Microsof SQL Server Express. SYSTEM może obsługiwać następujące
platformy bazodanowe:, Microsof SQL Server, Oracle,DB2.
Zapis wymaga testowania systemu na wielu różnych systemach bazodanowych. Mimo iż
mechanizmy ORM mogą posiadać domyślną obsługę wielu baz danych zawsze istnieją
drobne rozbieżności. Dodatkowo każda późniejsza modyfikacja wymaga dodatkowej
pracy programisty i testera. Zdecydowanie rekomendujemy wybranie jednego systemu
bazodanowego na etapie analizy. Chyba, że chodzi o współprace z systemami
zewnętrznymi – wtedy całość możemy rozwiązać z wykorzystaniem API
Odpowiedźź :
Wymaganie wskaźuje na koniecźnosź cź obsługi platform baźodanowych, ktoź re nie pociągają źa
sobą opłat licencyjnych. Zamawiający dokona wyboru platformy Baźodanowej na etapie
analiźy /projektu technicźnego. Dalsźy roźwoź j i serwis Systemu będźie realiźowany wyłącźnie
w obrębie wybranej platformy baźodanowej.

...
System musi zapewniać bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w bazie danych bez
konieczności nabywania dodatkowej licencji lub ininych kosztów związanych z tym dostępem, w
oparciu o aktualną dokumentację tabel oraz powiązań między nimi dostarczaną przez
Wykonawcę bez dodatkowych warunków.
Ten punkt w szczególnych przypadkach może wykluczać się z zapisem o wymogach
dotyczących baz danych. Niektóre z wybranych systemów mogą w szczególnych
przypadkach wymagać wykupienia dodatkowej licencji
To oznacza ze takich elementów systemu nie można uwzględnić w projekcie, chyba że
spełniają one warunki dla oprogramowania podstawowego , oraz jednocześnie
wymagania dotyczące systemu bazy danych.
Wymagania mogą być w wielu przypadkach rozumiane wieloznacznie i często są bardzo
ogólne co daje pole do nadinterpretacji. Rekomendujemy rozważenie doprecyzowania
albo rezygnację ponieważ szczegółowe wymagania pojawią się po etapie analizy.
Większość współczesnych języków programowania spełnia przedstawione wymagania
ale zazwyczaj wymaga to doprecyzowania na etapie analizy i implementacji na etapie
realizacji projektu.
Odpowiedźź :
Zgodnie ź preambułą w roźdźiale 12 „Wymagane jest spełnienie poniźż sźych wymaganź łącźnie.
Nagłoź wki i naźwy posźcźegoź lnych roźdźiałoź w macą charakter informacyjny i nie mogą
stanowicź podstawy do ogranicźenia źakresu funkcjonalnego SYSTEMU.
Wymagania naleźż y traktowacź łącźnie. Ich wźajemne źestawienie stanowi sźcźegoź łowy źestaw
wymaganź (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych ) ktoź ry jest jednoźnacźny i nie poźwala na
dowolnosź cź interpretacji. Sposoź b realiźacji wymaganź , pocźąwsźy od projektu technicźnego (w
ktoź rym powinno nastąpicź odwźorowanie wymaganź na posźcźegoź lne produkty/
moduły/funkcje) poprźeź wykonanie systemu i jego uruchomienie leźż y po stronie
Wykonawcy.
...
System E-SZACH musi oferować usługi pośredniczące (PROXY) do usług on-line.
Rekomendujemy rozważenie takiej decyzji i sposobu jej implementacji na etapie
analizy.
Odpowiedźź :
Wymaganie jest jednoźnacźne i nie wymaga dodatkowej interpretacji. Sposoź b implementacji
wymagania powinien bycź źdefiniowany na etapie analiźy/projektu technicźnego.
...

SYSTEM musi zapewniać obsługę funkcjonalności składania podpisu elektrofonicznego pod
dokumentami (podpis kwalifikowany, podpis osobisty, podpis zaufany). Dopuszczalne jest
wywołanie przez SYSTEM dedykowanej aplikacji zewnętrznej w celu złożenia podpisu.
SYSTEM musi udostępniać funkcjonalność wykorzystanie narzędzi do składania podpisu
elektrofonicznego, takich jak podpis kwalifikowany, podpis osobisty, w celu weryfikacji
tożsamości osoby w procesie zakładania konta w systemie.
SYSTEM musi zapewniać funkcje generowania/przekazywania plików/raportów/zestawień z
podpisem elektronicznym (podpis składany z poziomu SYSTEMU i podpis składany z poziomu
dedykowanej aplikacji wywoływanej lokalnie na stacji użytkownika.
Mamy integrację z profilem zaufanym po co dodatkowo komplikować życie
użytkownikom i podnosić koszty wykonania systemu
Odpowiedźź :
Narźędźia do identyfikacji i uwierźytelnienia, oraź narźędźia do składania podpisu
elektronicźnego stają się coraź bardźiej popularne dla obywateli. Zroź źż nicowany jest roź wnieźż
poźiom samych sź rodkoź w i narźędźi do składania podpisu (oraź wynikający ź uregulowanź
prawnych skutek ich uźż ycia). Dla tego teźż System musi uwźględniacź wydawane w ramach
istniejącego porźądku prawnego obowiąźujące sź rodki identyfikacji elektronicźnej i narźędźia
do składania podpisu elektronicźnego
...
Interfejs musi zapewniać wyszukiwanie w SYSTEMIE danych z zastosowaniem znaków
specjalnych zastępujących, co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak
(zastosowanie maski za pomocą znaków *,i,%)
Ten warunek proponujemy rozważyć na etapie analizy. We współczesnych systemach
istnieje możliwość wykonania wyszukiwania w bardziej intuicyjny sposób
Odpowiedźź :
Jeźż eli wymaganie jest realiźowane w inny sposoź b (np. w sposoź b bardźiej intuicyjny lub
prźyjaźny dla uźż ytkownika) to naleźż y to opisacź . Woź wcźas moźż liwe jest uźnanie takiego
roźwiąźania ź spełniające wymagania.
...
SYSTEM musi w prosty i intuicyjny (dostępny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika aplikacji)
sposób zapewniać wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych na formularzach wg
dowolnych kryteriów z możliwością zapamiętywania tych kryteriów, w celu ponownego ich
wykorzystania.
To bardzo ogólny zapis. Warto zdefiniować ten wymóg na etapie analizy.
Odpowiedźź :

Wymoź g jest jednoźnacźny. Zakres danych prźetwarźanych w systemie roź wnieźż jest
jednoźnacźny. Sźcźegoź ły implementacji wymagania winny bycź okresź lone na etapie analiźy /
projektu technicźnego.
...
SYSTEM musi udostępniać poszczególne formatki interfejsu GUI których wyświetlany rozmiar
może być intencjonalnie zmieniany przez użytkownika SYSTEM musi zapewniać sporządzanie
dowolnych (o treści zestawienia decyduje operator)
To bardzo ogólny zapis (sporządzanie dowolnych)
Odpowiedźź :
Zgodnie ź tresź cią wymagania 12.5.15 pkt 7 , „SYSTEM musi źapewniacź sporźądźanie
dowolnych (o tresź ci źestawienia decyduje operator) źestawienź statystycźnych źawierających
co najmniej informacje o licźbie obiektoź w baźy danych, licźbie źmian wykonywanych prźeź
posźcźegoź lnych operatoroź w w źadanym cźasie, licźbie źarejestrowanych wnioskoź w, spraw, ź
podźiałem na rodźaj , okres, termin realiźacji (w terminie) po terminie).”
Zapis jest jednoźnacźny – dowolne źestawienie obejmuje juźż źdefiniowany minimalny źakres
wskaźany w wymaganiu. Zastosowanie odpowiednich narźędźi do opracowania /
preźentacji / wydruku źestawienź poźwala źrealiźowacź to wymaganie
...
12.5.14 Zakres danych i budowy dokumentów
Rekomendujemy by budowę dokumentów opracować na etapie analizy i wybrać
elementy które będą możliwe do modyfikacji na tym etapie tutaj zapis jest nie
precyzyjny, dopiero po analizie będzie wiadomo jakie dokumenty i w jakim zakresie
powinny powstać.
Odpowiedźź :
Zakres danych prźewidywanych do umiesźcźenia w okresź lonych dokumentach musi bycź
definiowany w elastycźny sposoź b w prźysźłosź ci. Z ocźywistych wźględoź w źakres ten jest
ogranicźony do danych źawartych w systemie oraź dodatkowych tresź ci wprowadźanych do
sźablonoź w. Nie ma powodu aby źakres ten ogranicźacź sźtucźnie na etapie analiźy.
...
SYSTEM musi zapewniać wyszukanie informacji za pomocą zapytań SQL z poziomu
uprawnionego operatora oraz musi zapewniać zwracanie rezultatów zapytań w formie
raportów i zestawień. Moduł musi posiadać SYSTEM podpowiedzi i badania poprawności składni
zapytania.
Ta funkcjonalność może być realizowana lepiej za pośrednictwem dodatkowego
oprogramowania do zarządzania bazą danych. Po co dodawać taką funkcjonalność w
systemie podnosząc koszty jego wykonania?

Odpowiedźź :
Wymaganie nie definiuje jakie narźędźia /moduły / komponenty w Systemie mają realiźowacź
źdefiniowane wymagania
…
Wykonawca zapewni warunki finansowe wykorzystania udostępnionej infrastruktury na tych
samych zasadach do końca okresu świadczenia serwisu –
12.8 Skalowalność Systemu
SYSTEM musi być zaprojektowany w sposób modułowy umożliwiający uruchomienie kolejnych
instancji dla poszczególnych usług lub modułów SYSTEMU w miarę zwiększającej się liczby
użytkowników i stopnia wykorzystania SYSTEMU.
Rekomendujemy tutaj rozważenie rozwiązania chmurowego (do rozważenia na etapie
analizy). Dzięki temu koszty infrastruktury będą skalowalne wraz ze wzrostem
popularności platformy. Jednak w takim przypadku ze względu na możliwość
wpływania na te koszty opłata będzie zmienna i obciążała będzie zamawiającego (tak
jak w przypadku systemu płatności).
Odpowiedźź :
Wymaganie definiuje wymagania dla architektury systemu. Wykonawca decyduje o
wymaganiach dla infrastruktury, ktoź re spełnia ocźekiwania wydajnosź ciowe dla źdefiniowanej
licźby uźż ytkownikoź w.
...
Projekty umów powinny zawierać postanowienia dotyczące:
a. ceny usługi i gwarancji i jej niezmienności w czasie trwania umowy
b. zgodę kontrahenta Wykonawcy na przeniesienie w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego
praw i obowiązków z umowy na Zamawiającego na dotychczasowych lub korzystniejszych
warunkach,
c. nieważności i bezskuteczności postanowień umowy ograniczających lub mogących
ograiniczać prawo Zamawiającego do wyboru innych dostawców usług będących przedmiotem
umowy,
Na etapie analizy będzie można określić czy warunek będzie możliwy do spełnienia
(taki zapis znacznie ogranicza wybór dostawcy infrastruktury).
Odpowiedźź :
Wymaganie poźwala na unikniecie prźeź Zamawiającego ogranicźenź w źakresie
dysponowania systemem lub wykorźystaniem odpowiednich usług. Z warunku nie moźż na
źreźygnowacź , poniewaźż stanowiłoby to źagroźż enie dla Zamawiającego.

Dla każdej z usług oznaczonej przez Zamawiającego jako krytycznej musi zostać wdrożony
mechanizm dublowania elementów krytycznych SYSTEMU pozwalających ina zachowanie
ciągłości pracy SYSTEMU. SYSTEM musi automatycznie dokonywać przełączenia na zasoby,
które nie uległy awarii, przy czym czas niedostępności SYSTEMU nie może być dłuższy niż 10
min.
Ten zapis podnosi cenę ale jak rozumiemy jest niezbędny – dlatego rekomendujemy
rozważenie innego rozwiązania (zapis danych w lokalnej bazie danych i synchronizacja
w przypadku chwilowej niedostępności rejestru centralnego (do rozważenia na etapie
analizy)
Odpowiedźź :
Wymagania dotycźące wysokiej dostępnosź ci systemu dla wybranych funkcjonalnosź ci źostały
źdefiniowane w sposoź b nie wskaźujący na konkretne roźwiąźania technicźne lub sprźętowe.
Wyboź r własź ciwego roźwiąźania spełniającego wymagania naleźż y do Wykonawcy.
…
Etap VI serwis Systemu
wykonanie nietypowych raportów z bazy danych lub przygotowanie zapytań do bazy danych w
celu przygotowania takich raportów
Zapis bardzo ogólny, nie ogranicza ilości raportów,
Odpowiedźź :
Wymaganie dotycźy źakresu konsultacji i stanowi usźcźegoź łowienie źakresu konsultacji.
Wymaganie nie jest definicją źakresu raportoź w prźewidywanych do wykonania prźeź
Wykonawcę.
...
W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca będzie:
a) monitorował zmiany przepisów prawa i niezwłocznie dostosowywał SYSTEM do
zmieniających się przepisów, jednakże nie później niż na 7 dni przed wejściem ich w życie, chyba,
że nie jest to możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
Wykonawca powinien zlecić prace w ramach umowy serwisowej
Odpowiedźź :
Wymaganie dotycźy źakresu Nadźoru Autorskiego. Prźy istniejącej i prźewidywanej
stabilnosź ci prawa w obsźarźe sportu , wymaganie to nie powinno stanowicź istotnego
obciąźż enia dla Wykonawcy.
...
Każda ze Stron zapewni poprawne funkcjonowanie wskazanych w Umowie , adresów usług
elektronicznych będących w jej dyspozycji, a w szczególności zapewni taką konfigurację

serwerów poczty elektronicznej, aby fakt otrzymania korespondencji przychodzącej na
wskazane adresy był automatycznie potwierdzany przez serwer.
Zapis bardzo ogólny – w jaki sposób powinien być potwierdzany w jakich przypadkach.
Odpowiedźź :
Standardowe mechaniźmy potwierdźenia dostarcźenia i odcźytania korespondencji w ramach
usług e-mail.
...
14.2 Usługa Konsultacji
- te procedury warto uprościć, np. załączanie podpisanego protokołu odbioru będzie
uciążliwe dla zamawiającego. Jeśli ma uprawnienia do logowania w systemie wystarczy
ze zmieni status zadania na zaakceptowany (nie będzie tracił czasu na sporządzanie
protokołu, drukowanie go, podpisywanie i załączenie w systemie zgłoszeń) – ogólnie
zapisy proponujemy wspólnie przeanalizować i uprościć
Odpowiedźź :
Zaproponowane procedury poźwalają na kontrole procesu prźeź Zamawiającego, źapisy
procedur nie stanowią utrudnienia/ogranicźenia w źakresie realiźacji projektu dla Stron.
...
Udzielanie, przez Wykonawcę, konsultacji i porad, przy użyciu dedykowanej 1-stanowiskowej
linii telefonicznej, w godz. 8:00-16:00, w Dni Robocze,
Rekomendujemy wykorzystanie systemu zgłoszeń
Odpowiedźź :
Wsparcie dla Zamawiającego ź wykorźystaniem dedykowanej linii telefonicźnej jest inną
usługą niźż prźekaźywanie uwag w systemie źgłosźenź . Kontakt telefonicźny jest prostą i sźybką
formą uźyskania stosownej pomocy prźeź Zamawiającego.
...
Ostatnie etapy (serwis i procedury obsługi) zawierają bardzo dużo zapisów które
powinny być ustalone pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Narzucenie Państwa
procedur wymaga u nas modyfikację systemu zgłoszeń i osobne szkolenie pracowników
a w wielu przypadkach wystarczy wypracować wspólne stanowisko co obu stronom
ułatwi wzajemną komunikację obniżając koszty.
Odpowiedźź :
Zaproponowane źapisy proceduralne są neutralne dla realiźacji projektu i roź wnowaźż ne dla
Stron. Wykorźystanie systemu źgłosźenź ktoź ry będźie spełniał wymagania Wykonawcy i
Zamawiającego moźż e bycź źaakceptowane prźeź Zamawiającego na etapie realiźacji projektu.

