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Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania rynku cen usługi doradczej IT z możliwością 
udzielenia zamówienia do postępowania na usługę doradztwa informatycznego na zakup i wdrożenie 
systemu informatycznego realizującego cyfryzację większości procesów back-office w Polskiej 
Akademii Nauk, nr sprawy: ZZP.261.1.2020.415 

Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Zaproszenia wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający zamierza ogłosić jedno postępowanie na dostawę i wdrożenie systemu 
informatycznego na wszystkie moduły? 
 
Odpowiedź: Zadaniem wybranego doradcy IT będzie zaproponowanie rozwiązania najbardziej 
efektywnego pod względem technologicznym i organizacyjnym  uwzględniającego potrzeby 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 2 
Czy wymienione w ramach modułów obszary funkcjonalne są na sztywno powiązane w ramach tych 
modułów czy mogą podlegać innym powiązaniom, np. rejestr zamówień, rejestr umów i rejestr 
zakupów tworząc rejestr zobowiązań i może być jeszcze powiązany z planem finansowym i planem 
zamówień? 
 
Odpowiedź: Wymienione obszary funkcjonalne mogą podlegać innym powiązaniom. Zadaniem 
wybranego doradcy IT będzie zaproponowanie rozwiązania najbardziej efektywnego pod względem 
technologicznym i organizacyjnym  uwzględniającego potrzeby Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 3 
Czy w postępowaniu może wziąć udział osoba fizyczna i w związku z tym czy może być zawarta umowa 
o dzieło? Jeżeli tak to w jakiej formie powinna być złożona oferta (załącznik nr 1 mówi m.in. o kwotach 
VAT)? 
 
Odpowiedź: W postępowaniu może wziąć udział osoba fizyczna (nieprowadząca działalności 
gospodarczej) składając ofertę na przedmiotowe zamówienie. Osoba fizyczna wypełnia formularz 
ofertowy podając cenę netto zamówienia podstawowego i cenę netto zamówienia z prawem opcji, w 
tym  sumę łączną zamówienia podstawowego  z prawem opcji oraz przekreśla dane dotyczące wartości 
ceny oferty brutto, stawki i wartość podatku VAT, podając w ofercie informację, że ofertę składa osoba 
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Od ceny podanej w ofercie od osoby fizycznej, która 
złoży stosowne oświadczenie,  będzie odprowadzony podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie 
zdrowotne, jeżeli osoba fizyczna posiada inny stosunek zatrudnienia i jej dochód wynosi więcej niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złoży osoba fizyczna to zostanie 
zawarta umowa zlecenia. Nie będzie zawarta umowa o dzieło, z uwagi na to, że wybrany doradca IT 
będzie współpracował z Zamawiającym przy realizacji zadań, o którym mowa w  pkt 2 Zaproszenia. 
 



Pytanie 4 
W związku z ryzykiem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 czy dopuszczalne 
będą konsultacje i spotkania zdalne i w jakim zakresie?  
 
Odpowiedź: Tak, będą konsultacje zdalne w każdym zakresie, ale jeżeli wystąpi potrzeba spotkań 
stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego, to odbędą się z przestrzeganiem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa reżimu sanitarnego. 
 
Pytanie 5 
Czy termin realizacji zamówienia będzie miał określoną graniczną datę? W zaproszeniu termin realizacji 
zamówienia uzależniony jest od wyboru lub unieważnienia postępowania na dostawę i wdrożenie 
systemu informatycznego przez co data bliżej jest nie znana? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zamierza w tym roku wszczęcie postępowania na dostawę i wdrożenie 
systemu informatycznego. Termin zakończenia obowiązywania umowy z wykonawcą doradztwa IT jest 
uzależniony od wyboru wykonawcy na system informatyczny (lub unieważnienia postępowania) do 
zamówienia podstawowego i wdrożenia poszczególnych modułów z uwzględnieniem prawa opcji w 
prognozowanym terminie do 31.12.2022r. 
 
Pytanie 6 
W zaproszeniu do składania ofert nie jest wyszczególnione co wchodzi w zakres prawa opcji. Czy przy 
prawie opcji każda usługa będzie wyceniana odrębnie do ewentualnego wyczerpania limitu 
wynikającego z prawa opcji? 
 
Odpowiedź:  W skład prawa opcji wchodzi doradztwo przy wdrożeniu modułów systemu 
informatycznego. Zadaniem Wykonawcy składającego ofertę na doradztwo IT w przedmiotowym 
zamówieniu jest wycena usługi wsparcia każdego modułu na etapie testów i odbiorów danego modułu.  
W Zaproszeniu do składania ofert w pkt 2 znajduje się opis prawa opcji. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu 
oferty. 


