Wrocław dnia, 21.12.2015 r.

DO:
WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy:

postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/21/2015 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAWIADOMIENIE
I. WNIESIONE PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe
2017 Sp. z o.o – zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
pn. „Kompleksowe prowadzenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowopodatkowej oraz usług w zakresie kadrowo płacowym na rzecz Zamawiającegow
roku 2016”
(nr ref.: ZP/PN/21/2015) – do Zamawiającego zostały wniesione pytania dot. treści SIWZ.

Poniżej przedstawiamy treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego –
zgodnie numeracją porządkową nadawaną przez Zamawiającego (wg kolejności ich wpływu w prowadzonym
postępowaniu):

Pytanie nr 1:
Jaka jest miesięczna i roczna liczba dokumentów księgowych w 2015 w podziale na typy dokumentów
(sprzedaż, zakup, pozostałe kategorie) oraz jaka jest przewidywana liczba dokumentów w roku 2016 ?
Odpowiedź nr 1:
W 2015 r. : 100-150 dokumentów zakupowych miesięcznie, do 20 dokumentów sprzedażowych miesięcznie.
Przewidywana liczba dokumentów w 2016 r. : ok. 250 dokumentów zakupowych miesięcznie, do 100
dokumentów sprzedażowych miesięcznie.
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Pytanie nr 2:
Jakie są roczne obroty oraz przewidywane obroty na rok 2016?
Odpowiedź nr 2:
Budżet na 2015 r. – 7,5 mln zł
Spółka nie posiada jeszcze uchwalonego planu na 2016 r.

Pytanie nr 3:
Ad pkt w Opisie Przedmiotu Zamówienia :
Ad. Pkt. 2 c – skoro wymaganiem zamawiającego jest przekazywanie w ciągu 2 dni informacji o stanie
rozrachunków z kontrahentami to czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania Wykonawcy
skanów dokumentów księgowych drogą elelektroniczną na bieżąco w miarę ich napływu, zaś
przechowywanie oryginałów dokumentów w swoim biurze?
Ad. Pkt 2 c – co oznacza – „Udostępnienie w sposób on-line, w czasie rzeczywistym danych rachunkowoksięgowych w dowolnej konfiguracji raportu danych”?
Odpowiedź nr 3:
Ad. Pkt. 2 c – Przekazywanie dokumentów wykonawcy będzie odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu.
Dokumenty muszą być odbierane osobiście przez wykonawcę od zamawiającego. Oryginały muszą być
przechowywane przez wykonawcę.
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w niniejszym zakresie.
Ad. Pkt. 2 c – Praca równoległa na systemie razem z wykonawcą z możliwością odczytu danych w czasie
rzeczywistym i importu danych/raportów do Excela.

Pytanie nr 4:
Dotyczy przejęcie danych od dotychczasowego wykonawcy – czy możliwe będzie uzyskanie danych w postaci
plików Excell?
Odpowiedź nr 4:
W zakresie danych księgowych – import/export do Excela.
W zakresie kadrowo-płacowym – dane z systemu Płatnik – pełen import/export danych, w zakresie danych
pracowników z systemu WF-Gang będzie przygotowana kopia całej bazy do wprowadzenia ręcznie.

Pytanie nr 5:
W jakiej formie dane będą przekazane przez dotychczasowego wykonawcę – plików Excell, plików PDF,
dokumentów papierowych?
Odpowiedź nr 5:
jak w pkt. 4
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Pytanie nr 6:
Jaka jest średnia liczna dokumentów księgowych generowanych przez Zamawiającego miesięcznie? W tym:
a) Liczba dok. miesięcznie dot. sprzedaży
b) Liczba dok. miesięcznie dot. zakupów
Odpowiedź nr 6:
jak w pkt. 1

Pytanie nr 7:
Jakie są średnie obroty miesięcznie?
Odpowiedź nr 7:
jak w pkt. 2

Pytanie nr 8:
Ilość kas fiskalnych?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie posiada kas fiskalnych.

Pytanie nr 9:
Ilość rachunków bankowych (w jakich walutach)?
Odpowiedź nr 9:
1 rachunek bankowy oraz 1 subkonto do wadium w PLN.

Pytanie nr 10:
Czy do obsługi wymagana jest znajomość języka obcego (jeżeli tak, to jakiego)?
(W odniesieniu do załącznika nr 1 SIWS pkt. 2 dot. prowadzenia ksiąg rachunkowych).
Odpowiedź nr 10:
W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w zakresie kadrowym wymagana jest znajomość j.
angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Pytanie nr 11:
Który podmiot jest aktualnym Wykonawcą usług księgowych i kadrowo-płacowych Wrocławskiego Komitetu
Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o. oraz w jakim miejscu ma nastąpić przekazanie
danych papierowych oraz systemowych od aktualnego Wykonawcy?
(W odniesieniu do wymogu realizacji kompleksowego, protokolarnego przeniesienia danych papierowych oraz
systemowych od aktualnego Wykonawcy najpóźniej do 11 stycznia 2016 r. – dane adresowe podmiotu
będącego aktualnym Wykonawcą ww. usług u Zamawiającego są niezbędne do oszacowania czasu realizacji
oraz kosztów przeniesienia i wdrożenia dokumentacji Zamawiającego).
Odpowiedź nr 11:
Aktualnie usługa świadczona jest przez 2 podmioty mające siedzibę na terenie miasta Wrocław.
Wskazanie miejsca przekazania dokumentów nastąpi po zawarciu umowy.
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Pytanie nr 12:
Czy aktualny Wykonawca ww. usług u Zamawiającego sporządza Sprawozdanie Finansowe za 2015 r. oraz
roczne deklaracje PIT Pracowników?
Odpowiedź nr 12:
Tak.

Pytanie nr 13:
Od rozliczeń za który miesiąc nastąpić ma przejęcie obsługi objętej zamówieniem przez nowego Wykonawcę?
Odpowiedź nr 13:
Od 1.01.2016 r.
Pytanie nr 14:
Kiedy moglibyśmy oczekiwać od Państwa odpowiedzi na zadane pytania?
Odpowiedź nr 14:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
rzeczonej ustawy.
Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi w treści składanych ofert.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe
Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o – zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) pn. „Kompleksowe prowadzenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
dokumentacji księgowo-podatkowej oraz usług w zakresie kadrowo płacowym na rzecz Zamawiającegow
roku 2016” (nr ref.: ZP/PN/21/2015) - dokonał n/w zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Poniżej przedstawiamy dokonane przez Zamawiającego zmiany – zgodnie numeracją porządkową nadawaną
przez Zamawiającego (wg kolejności ich dokonywania w prowadzonym postępowaniu):

Zmiana nr 1
W Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – w pkt. 2 ppkt. c) - wprowadza się zapis
o treści:
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„(…) - wprowadzanie do systemu bankowego (ipkobiznes) zamawiającego zobowiązań do zapłaty w
dziennych paczkach, z zachowaniem terminu płatności przez zamawiającego (…)”

Zmiana nr 2
W Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – w pkt. 2
podpunkt e) - o brzmieniu:

- wprowadza się nowy

„(…) e) Zadania określone w punktach 1-2 wykonawca realizować będzie w swojej siedzibie/biurze na
terenie Wrocławia, zapewniając odbiór oryginałów dokumentów od wykonawcy nie rzadziej niż 2
razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w biurze na terenie Wrocławia
zatrudnione osoby posiadające kompetencje i umiejętności do realizacjo zadań opisanych w
niniejszym OPZ gwarantując zamawiającemu lub organom kontrolnym możliwość osobistego
kontaktu w nagłych przypadkach. Wykonawca zapewni również możliwość odbywania dyżurów u
zamawiającego w godzinach wskazanych przez zamawiającego co najmniej 2 razy w tygodniu przez
8 godzin lub zapewni inne równoważne formy świadczenia dyżurów. Wykonawca zapewni
zamawiającemu realizację wszystkich zadań opisanych w niniejszym OPZ w elektronicznym
systemie księgowym i kadrowo-płacowym z możliwością importu i eksportu danych do Excela.”(…)

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian SIWZ w treści składanych ofert.

(-)
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