Sopot, 09.09.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: Dostawa sprzętu, licencji i wdrożenie środowiska wraz z instalacją oraz gwarancją na
potrzeby realizacji projektu o nazwie: „Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych”
Postępowanie znak: ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt
W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi w/w zapytania ofertowego Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1.
Dotyczy:
Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 12 o treści:
„Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić jego
odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwego
przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu, bądź do usunięcia wady w
drodze jego naprawy, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu. W przypadku stwierdzenia braków
ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym
protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia braków. Przez
wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu Umowy zawartym w
Zapytaniu Ofertowym i/bądź w ofercie Wykonawcy”.
Pytanie:
Wskazujemy na celowość usunięcia w zdaniu ostatnim: Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek
niezgodność z opisem przedmiotu Umowy zawartym w Zapytaniu Ofertowym i/bądź w ofercie Wykonawcy
słów „w szczególności”, których dodanie może sugerować, że Zamawiający może poczytywać za wadę, atrybut
przedmiotu umowy pozostający zgodny z opisem przedmiotu Umowy, co zdaniem Oferenta nie może mieć
miejsca.
Nadto, wskazujemy na celowość ograniczenia prawa do odmowy odbioru wyłącznie do wad istotnych tj.
uniemożliwiających wykorzystania lub ograniczających użyteczność dostarczonego przedmiotu umowy. Treść
definicji wady, stanowiącej o „jakiejkolwiek niezgodności” – niezależnie od jej wagi i istotności, może
sugerować, że Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, pomimo że dostarczony przedmiot
umowy spełnia wszelkie walory użytkowe, jest w pełni zdatny do wykorzystania przez Zamawiającego – co rodzi
po stronie Wykonawcy istotne zagrożenie.
Wyjaśnienia: Zamawiający poprawi umowę w tym punkcie. Zdanie uzyskuje brzmienie: „Przez wadę rozumie
się niezgodność z opisem przedmiotu Umowy zawartym w Zapytaniu Ofertowym i/bądź w ofercie
Wykonawcy”. Poprawka została uwzględniona w pliku Załącznik nr 2 -Wzór umowy-aktualnypoprawiony.pdf.

Pytanie 2.
Dotyczy:
Odnośnie wzoru umowy §4 ust. 2, w zakresie w jakim przepis ten stanowi o uwzględnienie w cenie:
„ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty”
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Pytanie:
Wnosimy o wykreślenie cytowanego fragmentu przepisu.
Oferent, z natury rzeczy, nie może kalkulować w cenie okoliczności, których nie daje się przewidzieć; poza tym
umowa nie rozróżnia tych okoliczności, co może sugerować, że mogą one dotyczyć okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego lub zdarzenia o charakterze siły wyższej, przy zastrzec należy, iż obciążania
jednostronnie Wykonawcy konsekwencjami tego rodzaju zdarzeń pozbawione jest wszelkich podstaw.
Wyjaśnienia: Zamawiający poprawi umowę w tym punkcie poprzez wykreślenie fragmentu „ewentualnego
ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty” w §4 ust.
2. Poprawka została uwzględniona w pliku Załącznik nr 2 -Wzór umowy-aktualny-poprawiony.pdf.

Pytanie 3.
Dotyczy:
Odnośnie wzoru umowy §4 ust. 5 o treści:
„Zamawiający zastrzega, iż termin wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest uzależniony
od dostępności środków finansowych na koncie Projektu pod nazwą “ Kompleksowy Rozwój Uczelni na
Kierunkach Kreatywnych” i ich przekazania na rzecz Zamawiającego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
z których to środków finansowana jest płatność w ramach niniejszej umowy. W przypadku nie wpłacenia
Zamawiającemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środków finansowych w ramach Projektu
„Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych” przeznaczonych na rzecz Wykonawcy na realizację
niniejszej umowy – termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie przesunięciu. W tym celu
Zamawiający oraz Wykonawca ustalą nowy harmonogram płatności w formie Aneksu do umowy, w oparciu o
informacje uzyskane od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zamawiający udokumentuje na wezwanie
Wykonawcy brak wpłaty transzy środków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach w/w Projektu
na realizację niniejszej umowy. Dopuszcza się płatności ze środków własnych Zamawiającego pod warunkiem
dostępności środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego przeznaczonych dla Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej umowy, jednakże w kwocie nie wyższej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
ust. 1 powyżej. Mając na uwadze specyfikę realizowania określonego w zd. 1 Projektu – strony zgodnie
postanawiają, iż przesunięcie terminu/ów płatności, o którym/rych mowa w ust. 4 powyżej nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek od Zamawiającego z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia”.
Pytanie:
Wnosimy o dodanie po słowach: „W tym celu Zamawiający oraz Wykonawca ustalą nowy harmonogram
płatności w formie Aneksu do umowy, w oparciu o informacje uzyskane od Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju”
Następującego sformułowania:
„w takim przypadku terminy realizacji poszczególnych prac ulegają automatycznemu wydłużeniu o liczbę dni
odpowiadającą przesunięciu terminu płatności W przypadku braku płatności w ustalonym terminie,
Wykonawca może powstrzymać się od realizacji dalszych prac, a za okres opóźnienia w wykonaniu prac
przypadające na czas opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający nie jest uprawniony
do naliczania kar umownych ani stosowania innych sankcji lub uprawnień umownych przewidzianych na
wypadek opóźnienia Wykonawcy”.
Wskazujemy, że nie jest dopuszczalne całkowite uwarunkowanie wypłaty wynagrodzenia za wykonane przez
Wykonawcę świadczenia od wypłaty kolejnych transzy refundacji z NCBiR.
Wyjaśnienia: Zamawiający poprawi umowę w §4 ust. 5 poprzez dodatnie po słowach: „po słowach: „W tym
celu Zamawiający oraz Wykonawca ustalą nowy harmonogram płatności w formie Aneksu do umowy, w
oparciu o informacje uzyskane od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” sformułowania: „w takim
przypadku terminy realizacji poszczególnych prac ulegają automatycznemu wydłużeniu o liczbę dni
odpowiadającą przesunięciu terminu płatności W przypadku braku płatności w ustalonym terminie,
Wykonawca może powstrzymać się od realizacji dalszych prac, a za okres opóźnienia w wykonaniu prac
przypadające na czas opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający nie jest
uprawniony do naliczania kar umownych ani stosowania innych sankcji lub uprawnień umownych

ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

str. 2

przewidzianych na wypadek opóźnienia Wykonawcy. Poprawka została uwzględniona w pliku Załącznik nr 2 Wzór umowy-aktualny-poprawiony.pdf.

Pytanie 4.
Dotyczy:
Odnośnie wzoru umowy §7 ust. 1
W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w §3 ust 1
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 1,0% wartości brutto za każdy następny dzień
zwłoki.
Pytanie:
Prosimy o doprecyzowanie, czy kary umownej naliczane są tylko za dni robocze opóźnienia? Wskazujemy, że
opóźnienie przypadające na dni wolne od pracy, w których Zamawiający nie korzystałby z przedmiotu umowy
nie wiąże się z jakąkolwiek dolegliwością po jego stronie, stąd celowe jest ograniczenie kary umownej wyłącznie
do dni roboczych.

Wyjaśnienia: Zamawiający poprawi umowę w §7 ust. 1 poprzez dodatnie po słowach: „każdy rozpoczęty
dzień” słowa „roboczy”. Poprawka została uwzględniona w pliku Załącznik nr 2 -Wzór umowy-aktualnypoprawiony.pdf.

Pytanie 5.
Dotyczy:
Odnośnie wzoru umowy §7 ust. 2
o treści: W przypadku zwłoki w dostawie trwającej ponad 30 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy
i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
Pytanie:
Wnosimy o uwarunkowanie odstąpienia od umowy od uprzedniego wezwanie do wykonania umowy w
dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni pod rygorem odstąpienia od Umowy.
Wskazujemy, że z uwagi na prawną doniosłość odstąpienia od umowy, celowe jest uwarunkowanie
skorzystania z tego uprawnienia od uprzedniego wezwania, co zwiększa prawdopodobieństwo realizacji umowy
i osiągniecia celu umowy.
Wyjaśnienia: Zamawiający zastąpi zapis w §7 ust. 2 następującym zapisem: „W przypadku zwłoki w dostawie
trwającej ponad 30 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości
10 % wartości brutto przedmiotu umowy.pod warunkiem uprzedniego wezwanie do wykonania umowy w
dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni pod rygorem odstąpienia od Umowy.” Poprawka została
uwzględniona w pliku Załącznik nr 2 -Wzór umowy-aktualny-poprawiony.pdf.
Pytanie 6.
Dotyczy:
Odnośnie wzoru umowy §5 Licencje, instrukcje
O treści: Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezterminowe licencje na zainstalowane oprogramowane
biurowe oraz szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla dostarczonego sprzętu. Wykonawca gwarantuje
Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób
trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw.
Pytanie:
W związku z tym, że oprogramowanie biurowe nie jest przedmiotem zamówenia i dostawy, wnosimy o
usunięcie zapisów odnoszących się do wskazanego oprogramowania.
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Wyjaśnienia: Zamawiający usunie zapis w §5 Licencje, instrukcje i zastąpi go stwierdzeniem: „Zapis usunięty”.
Poprawka została uwzględniona w pliku Załącznik nr 2 -Wzór umowy-aktualny-poprawiony.pdf.

Pytanie 7.
Dotyczy:
Opis Przedmiotu Zamówienia; punkt 9. Silnik bazodanowy – 1 komplet
Dotyczy:
„Wymaga się dostarczenia:
- licencji na 4 CORE MS SQL 2017 Standard Edition Licencje z SA”
Pytanie:
Czy wymaganie dotyczy dostarczenia 4 licencji każda po 2 Core (razem system SQL na 8 CORE) czy też 2 licencji
po 2 Core (na 4 CORE)?
Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy dostarczenia 4 licencji
każda po 2 Core (razem system SQL na 8 CORE). Zapis w OPZ został zmieniony na :
„Wymaga się dostarczenia: - licencji na 4 CORE MS SQL 2017 Standard Edition Licencje z
SA (czyli 4 licencji każda po 2 Core łącznie SQL na 8 CORE).”
Pytanie 8.
Dotyczy:
Opis Przedmiotu Zamówienia; punkt 5. UPS – 1 szt.
Dotyczy: Lp.2: Moc: „Moc min. 4500W/5000VA”
Pytanie:
Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zasilacza UPS o mocy 3000VA?
Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, że w związku z realnym,i potrzebami i już posiadanym
sprzętem tego typu redukuje moc UPS do 3000VA. Odpowienia zmiana została ujęta w OPZ.
Pytanie 9.
Dotyczy:
Formularz ofertowy
Pytanie:
W związku z z tym, że przedmiotowe postępowanie, z racji dostarczanego asortymentu i wartości, podlegać
będzie tzw. podatkowi odwróconemu, czy Zamawiający uwzględni tę informację w Formularzu ofertowym?
Wyjaśnienia: Zamawiający nie będzie uwzględniał tej informacji w formularzu ofertowym gdyż tylko
część pozycji będzie mogła podlegać podatkowi odwróconemu.
Pytanie 10.
Dotyczy:
OPZ
III. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia:
instalacja baz danych i przeniesienie danych z baz danych aktualnie posiadanych przez
Zamawiającego systemów tj. SIMPLE ERP i SIMPLE EDU
Pytanie:
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W związku z wymogiem wykonania w ramach usług wdrożeniowych: instalacji baz danych oraz przeniesienia
danych z aktualnie posiadanych baz systemów SIMPLE.ERP oraz SIMPLE.EDU, czy Zamawiający wymaga
posiadania przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień do instalacji ww.
środowska w postaci autoryzacji, certyfikatu bądź szkolenia producenta systemów? Czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawców pisemnego potwierdzenia, złożonego wraz z ofertą, posiadania wskazanych
uprawnień.
Wyjaśnienia: Zamawiający będzie wymagać posiadania przez Wykonawcę niezbędnych
uprawnień do instalacji ww. środowska w postaci autoryzacji, certyfikatu bądź szkolenia
producenta systemó w SIMPLE.ERP oraz SIMPLE.EDU w postaci pisemnego potwierdzenia
posiadania wskazanych uprawnień, złożonych wraz z ofertą.
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