
 

Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku" współfinansowany jest przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Kłodzko, dnia 28.04.2020 r.  
 
Zamawiający:  
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku 
ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko 
NIP: 8831857701 
REGON: 360490695 
 
 
Dotyczy: Pytań zgłoszonych przez Oferentów do Zapytania ofertowego  
nr 1/ZPRWSM/2020/EFS, które wpłynęły w dniu 28.04.2020 r. na podany w zapytaniu 
ofertowym adres poczty elektronicznej 
 
OFERENT I 
PYTANIE 1  
Czy w związku z informacja o zawartości oferty zdefiniowana w pkt VIII.3 Zapytania 
ofertowego, należy do Oferty dołączyć wypełnioną tabele SIWZ? 
 
PYTANIE 2 
Czy są znane (w znaczeniu opisane i dostępne) struktury danych systemu dziekanatowego 
ProAkademia, z którego będzie wykonana migracja danych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Ad. 1 
Zgodnie z Rozdziałem VIII punktem 3 zapytania ofertowego, nie jest wymagane dołączenie 
tabeli SIWZ. Nadmieniamy, ze dostarczany system do dnia 30.06.2020 r., musi spełniać 
wszystkie wymagania określone jako konieczne (K). 
 
Ad. 2 
Zamawiający nie jest w posiadaniu opisu struktury danych systemu dziekanatowego 
ProAkademia.  
 
OFERENT II 
PYTANIE 1  
Dotyczy roz. VII. Ust.5  
Treść zapisu:  
„5. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia (zał. 3). Oferent winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez 
wykazanie realizacji przynajmniej 4 lub więcej usług wdrożenia zintegrowanego systemu 
zarządzania uczelnią co najmniej w zakresie obsługi obszarów: Planowania Zajęć, Obsługi 
toku studiów, Obsługi opłat za studia, Platformy Studenta…”  
Pytanie: Czy każda z osobna ze zrealizowanych usług wdrożeń zintegrowanego systemu 
zarządzania uczelnią musi obejmować swoim zakresem minimum wszystkie wyżej 
wymienione obszary?  
 
PYTANIE 2 
Dotyczy roz. VII. Ust.5  
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Treść zapisu:  
„5. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia (zał. 3). Oferent winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez 
wykazanie realizacji przynajmniej 4 lub więcej usług wdrożenia zintegrowanego systemu 
zarządzania uczelnią co najmniej w zakresie obsługi obszarów: Planowania Zajęć, Obsługi 
toku studiów, Obsługi opłat za studia, Platformy Studenta, o łącznej wartości co najmniej 
61.500,00 zł brutto (50.000,00 netto), w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, daty wykonania i nazwy odbiorcy wraz z protokołem odbioru, że usługi zostały 
wykonane należycie lub fakturą vat (zgodnie z załącznikiem nr 2).” 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wykazu zrealizowanych usług wdrożenia 
zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmujące każda ww. obszary z 4 na 3?  
 
PYTANIE 3 
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Ad. 1 
Zamawiający wymaga, żeby każda z osobna ze zrealizowanych usług wdrożeń 
zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmowała swoim zakresem minimum 
wszystkie wyżej wymienione obszary, tj. Planowania Zajęć, Obsługi toku studiów, Obsługi 
opłat za studia, Platformy Studenta (…)” 
 
Ad. 2 
Biorąc pod uwagę zachowanie większej dostępności dla potencjalnych oferentów w zakresie 
możliwości realizacji niniejszego zapytania, Zamawiający zmienia ilość wykazu 
zrealizowanych usług wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmujące 
każda wyżej wymienione obszary z 4 na 3. 
 
Wobec powyższego (w myśl udzielonych odpowiedzi na pytania oferenta nr 1 i 2), w celu 
jasno określenia kryteriów (warunków) udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje 
zmian w zakresie brzmienia Rozdziału VII, punktu 5, Zapytania ofertowego nr 
1/ZPRWSM/2020/EFS na następujące: 
„Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia (zał. 3). Oferent winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez 
wykazanie realizacji przynajmniej 3 lub więcej usług wdrożenia zintegrowanego systemu 
zarządzania uczelnią obejmujące każda wyżej wymienione obszary: Planowania Zajęć, 
Obsługi toku studiów, Obsługi opłat za studia, Platformy Studenta, o łącznej wartości co 
najmniej 61.500,00 zł brutto (50.000,00 netto), w okresie 3 lat przed terminem składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty wykonania i nazwy odbiorcy wraz z protokołem odbioru, że usługi 
zostały wykonane należycie lub fakturą vat (zgodnie z załącznikiem nr 2). 
 
Ad. 3 
W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi m.in. warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający zmienia (wyznacza) nowy termin składania ofert z 04.05.2020 r. 
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do godz. 10.00 na 06.05.2020 r. do godz. 10.00 (miejsce i sposób składania ofert pozostają 
bez zmian. 
 
Wobec powyższego Rozdział IX. Termin i miejsce składania oferty, punkt 1 otrzymuje 
brzmienie:  
„1.  Oferty należy składać do dnia: 06.05.2020 r. do godziny 10:00: 

- pocztą tradycyjną, kurierem, lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
,,Kompleksowa dostawa i wdrożenie ogólnouczelnianego systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie WSM Kłodzko – zapytanie nr 1/ZPRWSM/2020/EFS”  
w sekretariacie siedziby Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 
Kłodzko (sekretariat czynny od godz. 8.30 do godz. 14:30); 
- pocztą elektroniczną na adres: tomasz.tilgner@wsm.klodzko.pl  wpisując w polu temat: 
,,Kompleksowa dostawa i wdrożenie ogólnouczelnianego systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie WSM Kłodzko – zapytanie nr 1/ZPRWSM/2020/EFS” 
przesyłając w załączeniu skany dokumentów podpisanych zgodnie z instrukcją zawartą w 
niniejszym zapytaniu (nie zwalnia to Oferenta z dostarczenia wersji papierowej do dnia 
podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty, brak wersji papierowej wyklucza 
możliwość podpisania umowy i unieważnia ofertę). 

 
Dodatkowo zmianie ulegną pola wskazane w Bazie konkurencyjności w zakresie  
opublikowanej oferty nr 1243487, a dotyczące udzielonych powyżej odpowiedzi. 
 
Ponadto Zamawiający, w związku z aktualizacją ogłoszenia, dokonuje zmian związanych z 
miejscem wskazania i zamieszczenia oraz aktualizacji informacji o prowadzonym zapytaniu 
ofertowym, w tym umieszczanych odpowiedzi i zapytań Oferentów, wskazując  tym samym 
stronę: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 
  
 
Z poważaniem, 
Tomasz Tilgner 
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku   
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