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Zapytanie dotyczące treści SIWZ

dot.: dostawy licencji dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 28.07.2014 r. do
Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 1:
Punkt IVSIWZ, ust. 3:
„3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,
wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem
praw osób trzecich.”
Zapis taki jest adekwatny w przypadku zamówień sprzętu. W przypadku oprogramowania
trudno wymagać, aby było „bez wcześniejszej eksploatacji” - oprogramowanie jest najczęściej
wykorzystywane przez tysiące użytkowników. Dostawca oprogramowania może
zagwarantować że nośnik instalacyjny oprogramowania jest nowy, wolny od wad i uszkodzeń,
bez wcześniejszej eksploatacji, oraz że oferowany przedmiot zamówienia nie narusza praw
autorskich osób trzecich. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający to właśnie ma
na myśli.
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia zapis na następujący:
Zamawiający wymaga, aby nośnik instalacyjny oprogramowania był nowy, wolny od wad i
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, oraz aby oferowany przedmiot zamówienia nie
narusza praw autorskich osób trzecich.
Pytanie nr 2:
Załącznik nr 4 do SIWZ - Pełnomocnictwo:
Zamawiający dołączył wzór pełnomocnictwa.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia własnego,
standardowego w danej Jirmie, pisemnego pelnomocniclwa upoważniającego pełnomocnika
do składania ofert, podpisywania umów itp.
Odpowiedz:
Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie własnego pełnomocnictwa.
Pytanie nr 3:
ZALACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 3 ust. 1:
„1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą w
terminie do 7 dni kalendarzo~ych od dnia podpisania umowy.”
7 dni kalendarzowych to bardzo krótki czas na realizację, w szczególności gdy podpisanie
umowy nastąpi w bliskim terminie jakiegoś święta państwowego przypadającego w dzień
roboczy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do 10 dni
roboczych.
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia zapis na następujący:
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 3 ust. 1:



WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą w
terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Pytanie nr 4:
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 3 ust. 7:

„7. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają osoby upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO
spisujqc wraz z przedstawicielami WYKONA WCY stosowny protokół zdawczo-odbiorczy,
który winien być podpisywany przez obie strony.”

Powinny być określone ramy czasowe na podpisanie protokołu, dlatego Wykonawca zwraca
się z wnioskiem o dopisanie zdania: „Podpisanie protokołu nastąpi nie później niż 5 dni
roboczych od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W przypadku, gdy
Zamawiający nie dokona odbioru w terminie 5 dni od dostarczenia przedmiotu umowy, ani
nie zgłosi w tym terminie uzasadnionych zastrzeżeń w postaci protokołu rozbieżności z
umową, wówczas z upływem w w okresu 5 dni przedmiot umowy uznaje się za odebrany.”.
Paragraf 3 ust. 7 uzyska brzmienie:
„7. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają osoby upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO
spisując wraz z przedstawicielami WYKONA WCY stosowny protokół zdawczo-odbiorczy,
który winien być podpisywany przez obie strony. Podpisanie protokołu nastąpi nie później
niż 5 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W
przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru w terminie 5 dni od dostarczenia
przedmiotu umowy, ani nie zgłosi w tym terminie uzasadnionych zastrzeżeń w postaci
protokołu rozbieżności z umową, wówczas z upływem w/w okresu 5 dni przedmiot umowy
uznaje się za odebrany.”
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia zapis na następujący:
Paragraf 3 ust. 7 uzyska brzmienie:
„7. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają osoby upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO
spisując wraz z przedstawicielami WYKONAWCY stosowny protokół zdawczo-odbiorczy,
który winien być podpisywany przez obie strony. Podpisanie protokołu nastąpi nie później niż
5 dni kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W
przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru w terminie 5 dni kalendarzowych od
dostarczenia przedmiotu umowy, ani nie zgłosi w tym terminie uzasadnionych zastrzeżeń w
postaci protokołu rozbieżności z umową, wówczas z upływem w/w okresu 5 dni
kalendarzowych przedmiot umowy uznaje się za odebrany.”
Pytanie nr 5:
ZAŁACZNIK nr 7 do SJWZ (wzór umowy), par. 3 ust. 8:

8. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki, WYKONA WCA
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupełnienia braków w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku, terminem odbioru całości dostawy,
upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków lub
usunięcia wad.”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem aby termin na usunięcie wad był uzgodniony przez
obydwie strony. Paragraf 3 ust. 8 uzyskałby brzmienie:
„8. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki, WYKONA WCA
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupelnienia braków w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości
dostawy, upoważniającym WYKONA WCĘ do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia
braków lub usunięcia wad.”
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia zapis na następujący:



ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 3 ust. 8:
„8. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki,
WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupełnienia
braków w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku,
terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury
jest dzień uzupełnienia braków lub usunięcia wad.”
Pytanie nr 6:
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 5 ust. 1 pkt. a):

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w
~ 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu określonego w
ust. 1,”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie wysokości kar umownych poprzez
dopisanie zdania: „nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto „. Punkt
uzyska brzmienie:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w
~ 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu określonego w
ust. 1, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto.”
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 7:
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 5 ust. 1 pkt. c):

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnienia braków o których mowa w ~$6 ust. 6
umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej w ~2 ust. 1 niniejszej umowy,”
Przywoływany tutaj ~6 ust. 6 umowy nie dotyczy sytuacji w której wystąpiłyby wady lub braki.
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy chodziło tu o powołanie się na ~3 ust. 8 umowy?
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia zapis na następujący:
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 5 ust. 1 pkt. c):
„c) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnienia braków o których mowa w ~3 ust. 8
umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej w ~2 ust. 1 niniejszej umowy,”
Pytanie nr 8
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 5~
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopisanie dodatkowego punktu w par. 5, który
doprecyzuje poziom odpowiedzialności Stron:
„6. Za odstąpienie od umowy przez WYKONA WCĘ z przyczyn leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości
10% ceny brutto określonej w ~ 2 ust. 1 niniejszej umowy.”
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia zapis na następujący:
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 5
6. Za odstąpienie od umowy przez WYKONA WCĘ z przyczyn leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości
10% ceny brutto określonej w ~ 2 ust. 1 niniejszej umowy. Z wyłączeniem przypadku o
którym mowa w art. 145 ustawy Pzp
Pytanie nr 9
ZAŁACZNIK nr 7 do SIWZ (wzór umowy), par. 5 ust. 3:

„3. Każda ze stron niniejszej Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.”



Intencją Wykonawcy jest ustalenie poziomu odpowiedzialności adekwatnego do wielkości
kontraktu, dlatego zwracamy się z wnioskiem o dopisanie zdania.” „ Strony postanawiają, że
całkowita odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest
ograniczona do kwoty wypłaconego WYKONAWCY”. Punkt uzyska brzmienie.”

3. Każda ze stron niniejszej Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego. Strony postanawiają, że całkowita odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu
realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do kwoty wypłaconego WYKONAWCY
wynagrodzenia.”
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, ponieważ szkoda może przewyższyć kary
umowne np. w przypadku, gdy licencja nie zostanie dostarczona, Zamawiający nie będzie
miał możliwości przeprowadzenia zajęć.
Pytanie nr 10
ZAŁACZNIK nr 7 do SJWZ (wzór umowy), par. 5 ust 5:

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny.”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w
terminie do dnia 01.08.2014 r. do godziny 11:30.
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