Warszawa, dn. 06.10.2021r.

Do Wykonawców biorących
udział w zapytaniu ofertowym

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Wykonanie oraz wdrożenie
dedykowanej strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią dla Białołęckiego Ośrodka
Kultury.

W toku prowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły dwa wnioski o zmianę treści zapytania
ofertowego, poniżej zapytania od Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1
1. Harmonogram
W projekcie umowy - załączniku nr 2 (harmonogram) prace zostały podzielone na następujące
etapy:
do 31.10.2021 - przekazanie I części projektu
do 14.11.2021 – przekazanie II części projektu
do 22.11.2021 – przekazanie wersji testowej strony
do 29.11.2021 – przekazanie uwag przez Zamawiającego
do 6.12.2021 – wdrożenie uwag do strony
do 15.12.2021 – przekazanie i wdrożenie gotowego projektu do 31.12.2021 – podpisanie
protokołu odbioru
Z treści zapytania ani umowy nie wynika jasno czym są te dwie części projektu.
Mamy też pewne obawy dotyczące bardzo krótkiego czasu na realizację wersji testowej strony.
Biorąc pod uwagę narzucone ramy czasowe realny wydaje nam się następujący plan działania:
Podpisanie umowy najpóźniej do 14.10
Etap 1. do 4.11 – projekt graficzny (w tym iteracje poprawek)
Etap 2. do 2.12 oddanie wersji testowej strony (w tym iteracje poprawek)
Etap 3. do 15.12 wdrożenie gotowej strony na serwerze Zamawiającego
Taki harmonogram daje nam możliwość przygotowania przemyślanego pod kątem użyteczności
projektu graficznego oraz przeprowadzenie 1 lub 2 iteracji poprawek. W ramach projektu na pewno
pokażemy nie tylko stronę główną (którą zwykle projektuje się na samym końcu) ale także inne,
kluczowe widoki (np. kalendarium, kartę wydarzenia). Jeśli chodzi o programowanie - na stronę
tego typu potrzebujemy minimum 3 tyg. Do tego trzeba liczyć kilka dni na przeprowadzenie testów

oraz zebranie ewentualnych uwag od Państwa oraz wdrożenie poprawek. Na koniec etapu 2
przeprowadzilibyśmy szkolenie z obsługi systemu zarządzania treścią (CMS). Pierwsze 2 tygodnie
grudnia to byłby intensywny czas pracy reakcji nad uzupełnieniem treści strony. Jak również czas na
wdrożenie strony oraz testy na docelowym serwerze.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku Wykonawcy. Ostateczny i obowiązujący
harmonogram zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Zamawiający
zastrzega jednak, że zmianie nie może ulec ostateczny termin realizacji zamówienia
tj. przekazanie i wdrożenie gotowego projektu nastąpi do 15.12.2021 r. a podpisanie protokołu
odbioru do 31.12.2021 r.

Pytanie 2
Projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania uwzględnia przekazanie autorskich praw
majątkowych do całości dzieła (w tym do systemu zarządzania treścią CMS). Ten zapis, z naszego
punktu widzenia, nie może niestety być przyjęty.
Realizowane strony opieramy o nasze autorskie narzędzie CMS. Jest ono pod względem struktury
dostosowywane do potrzeb projektu Państwa strony. CMS jednocześnie stanowi aplikację, którą
rozbudowujemy od 2011 roku i nie możemy jej oddać na wyłączność. To oprogramowanie jest
przekazywane Zamawiającemu na zasadzie licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych.
Część pracy, którą przygotowujemy od podstaw dla Państwa (a więc architektura informacji, projekt
graficzny oraz szablony prezentacji treści strony) jest przekazywana na takich zasadach jak
uwzględniono w Państwa wzorze umowy (a więc z przekazaniem autorskich praw majątkowych,
etc).
Dla wygody załączam draft naszej umowy. Paragraf 3 w załączonym dokumencie dotyczy właśnie
praw.
Mamy wrażenie, że nie było Państwa intencją to aby wykonawca przygotował całe narzędzie typu
CMS od podstaw dla Państwa na wyłączność. Takie zadanie z pewnością nie byłoby możliwe w tak
krótkim czasie, albo skutkowałoby przygotowaniem miernego oprogramowania.
Jako, że bardzo zależy nam na złożeniu oferty i współpracy z Państwa instytucją bardzo proszę
o informację czy nasze zastrzeżenia mogą zostać uwzględnione w tym zapytaniu.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku Wykonawcy na udzielenie licencji
niewyłącznej bez ograniczeń czasowych na korzystanie z systemu zarządzania treścią (CMS). Jest
to uzasadnione z uwagi na charakter tego systemu i sposób jego wykorzystywania przez twórcę.

Pytanie 3
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu oraz wdrożeniu
dedykowanych stron internetowych wraz z systemem zarządzania treścią minimum 5 tożsamych
usług o wartości 50 000 zł brutto.
Łącznie w kwocie czy każda ?-Odpowiedź
Zamawiający informuje, że doprecyzowuje warunek udziału w zapytaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu oraz
wdrożeniu dedykowanych stron internetowych wraz z systemem zarządzania treścią minimum
5 tożsamych usług o wartości 50 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania
wykazanych usług należy dołączyć do oferty referencje należytego wykonania usług oraz link
do portfolio lub portfolio w pliku pdf.

