Nr referencyjny: MŚ-ZP-DT-333-17/13

Katowice, 23.09.2013r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego przez komisję przetargową, w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup systemu ewidencji z użyciem kodów kreskowych do Nowego Muzeum,
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: MŚ-ZP-DT-333-17/13.
Muzeum Śląskie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.
759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na nadesłane pytania:

Pytanie nr 1: Dane z jakich modułów systemu SIMPLE będą podlegać przeniesieniu?
Odpowiedź: Przeniesieniu będą podlegać dane z następujących modułów systemu Simple: środki
trwałe, finansowo-księgowy, kadry płace, podatek dochodowy, kasa, obsługa ubezpieczeń.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający chce przenieść wszystkie dane archiwalne? Jeśli tak to ile lat wstecz
należy przenieść dane?
Odpowiedź: Przeniesieniu będą podlegać dane z lat 1998-2013.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści
SIWZ, w następujący sposób:
W części II SIWZ (str. 64) w części II OPZ „OPIS I WYMAGANIA SYSTEMU” treść pkt 3.2,
a mianowicie: „źródło migracji – Program Simple wersja znakowa, użytkowany przez Zamawiającego;
cel – System dostarczony przez Wykonawcę”, otrzymuje następujące brzmienie: „źródło migracji –
Program Simple wersja znakowa, użytkowany przez Zamawiającego; cel – System dostarczony przez
Wykonawcę; przenoszone dane – lata 1998-2013 ze wszystkich użytkowanych przez Zamawiającego
modułów (środki trwałe, finansowo-księgowy, kadry płace, podatek dochodowy, kasa, obsługa
ubezpieczeń)”.
W części I SIWZ, treść pkt 21 ppkt 1 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”,
a mianowicie: „Ofertę należy złożyć [złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty] na adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Sekretariat - piętro I, do dnia
25.09.2013r. do godz. 10:00. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający zwraca ofertę
Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Pzp” zostaje zmieniony na: „Ofertę należy złożyć
[złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty] na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach,
al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Sekretariat - piętro I, do dnia 26.09.2013r. do godz. 10:00.
Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający zwraca ofertę Wykonawcy na zasadach
określonych w art. 84 ust. 2 Pzp”.
W części I SIWZ, treść pkt 21 ppkt 2 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”,
mianowicie: „Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfantego 3
w Katowicach, piętro II, Sala nr 209, w dniu 25.09.2013r. o godz. 10:15, zostaje zmieniony na:
Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfantego 3 w Katowicach, piętro II,
Sala nr 209, w dniu 26.09.2013r. o godz. 10:15”.

Udzielone powyżej wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich
Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zmiany terminu – zmianie ulega również treść
Ogłoszenia o zamówieniu nr 376668 – 2013, z dnia 17.09.2013r.

W dniu 23.09.2013r. zatwierdził:
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach – Dominik Abłamowicz

