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Uczestnicy postgpowania
o udzielenie zam6lteria
Publicznegc,

$7yi aS nienie tte 5 ci Spe cyfikaci i Is totnych WarunLk6w Z amfwienia

I)otyczy postgpowania o udzielenie zum6wieria puLblicznego nt ZP-1'5/06/201'4/272/W/MSW

na frDostaw€ sprzetu komputerowrego i oprogramowania do obslugi zintegtowanego

systemu informatycznego Biblioteki UMFTC oraz all<tualizacia oprogramowania

rrrvzycznego do edycii d:iwiqku na potrzeby Wydzialu Re2ysetii DiwiEku z podziatem na

zadafiiat', prowadzonego'w trybie pflet^rgu nieograniczonego.

W zwi4zku z wplynigciem z^pyt^6 dotycz4oych te6ci SIWZ, dziaNaj4c w oparciu o at. 38

r:rst. 1 i 2 ustawy z dtia 29 stycznra 2004r. Ptawo Zam6wiei Publicznych, Zamavtiajacy wyjadnia,

co nastgpuje:

Iltanie 1

Zwncamy sie do Zam.awiajqcego z zapytanie:m czy oferta ma obeimowa6 instalacie

opfogfamow ania oraz motta| dysk6w ii pamigci w urzqdzeniach 
"Zamawiaj4cego?

lltosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedi

1. Instalacia oprogramowania S.e,d Hat@ Iinterprise Linu:r@ 6 Standatd), montaL sPrz€tu

serwerowego, lak r6wnie2 rozszerzetie,/upgtade pamigci RAM w komputerach

stacjonarnych obecnie u2pvanych (zadante 1 punkt 17 opisu przedmiotu zam6wienia)

ptr"pro*udrotr" zostanq przez pracownika Uniwer:sytetu Muzycznego Fryderyka

Chopina.
Z. Nowe zestawy komputerowe (l,zadante 1 pr:nkt 18 opis,u przedmiotu zam6wtenta) mai4

by6 zl.oLone, gotowe do pracy z zains;talowanyrn oprogramowaniem Windows 7

Professional64 bit otaz Microsoft Office 2010 Standatd EDU PL.

\tanie2

Umowa - par 4 pkt 6
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C)zy Zamawiaj4cy dopuszc:za reahzacjg serwisr:. przez Serwis bez bezpo5redniego zaanga|owania

przedstawiciela Wykonawc'y?

0dpowiedZ

Zamaurnjqcy nie dopus zcza realfzacji serwisu bez b<>zpo6rednieg,r zaatga|owania ptzedstawiciela

Wvkonawcv.

Pytanie 3

$ 5 ust. 1 umowy, $ 5 ust. 2l umowY

Wnosimy o doprecyzowanie i2 nahczarie kar mo2e nast4pi6 po zakoiczeniw procedury

reklamacyjnej. Postgpowaniia reklamacyjne wynikle'w toku rcahzacii umowy bgd4 prowadzone na

zasadach i warunkach okre6lonych w Rozporz4dzeniu Ministra Infiastruktury z dtia 1

patdzien-tk a 2004 r. w sprawie trybu postgpovzania teklamracyinego oraz warunk6w iakim
po-inna odpowiada6 teklamacja uslugi telekomunik:.acyine) 0)r. U. Nr 266, poz. 2297).

I.nformujemy i2 wykonawca nie mo2e stad w pozycji dyskrymino'wanei, co ozn^cza pozostawienie

tego zapisu o swobodne nahczatie kar bez inLformowania Wykonawcy o zastneLeniach.

W-yra2enie zgody wykonaiwcy na ust,osunkowanie sig do reklamacii powinno by6 podstaw4

wla6ciwej wsp6lpracy ponLigdzy Zama'wtai+cyn a V/ykonawc4'

0dpowiedf

Zamawiai4cy ne znajduje podstaw do zmiany zapisu umowy. Obciaienie kara umown4 z tytulu

nieterminowego wykonania dostawy jest pzyjgte w praktyr:e rynkowej i nie Swiadczy o

dyskryminacj i WykonawcY.

Pytanie 4

$ 5 ust. 1 umowy, $ 5 ust' i2 umowY

prosimy o potwierdzeni,2e stosowanie pnez 7'annawiai+cego sankcji w postaci kar umownych

ni" dotyczy sytuacii, w kt,6rych ewenbnalre niedotzymanie ternin6w lub kryteri6w iwiadczetia

uslug wynika' z okohcznoSci niezawinLionych ptze:z.wyktlawc€ Qak przykNadowo: si\a wy2sza,

przlfiadek, czy bezprawne dziaLattt<t os6b trzecich). Pytanie to ma w swojei podstawie

,rgrr-,o*u.ra linig oizeczrlczq Sadu f{ajwyilsze+o, w szczeg6lnoSci wyra2on4 w wyroku SN z

dna20 matc 1968 r. (,tygr,.akt II CR.41.9/67) zgodnie z kt6rym, je2eli niewykonanie lub

rienale1yte wykonanie d;;g" zobowiqzaria iest nastepstwern okolicznoici, za kt6te strona

zobowiqzana nie ponosi odpo:wiedzialno6ci (att.47l k'c') kary utnownei nie nalicza sig'

Odpowiedf

Zamawiajqcy ne znaiduie podstaw <1o zmiany z;apisu umowy' Przywo|'any przepis I(odeksu
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cywilnego nie ma charakteru bezwzglgd:nie obowiqztri 4cego'

Pytanie 5

$ 5 ust. 1 umowy, $ 5 ust. 2l umowY

Ozy Zamawiaj4cy dopuszcza lzvpelnienie postano,riefi umolvy, tak, by zawreta\a r6wniei tre56

czy zamawiaj4cy dopuszcza zmnieiszerLie wysokoSci. kar umowny'ch o r/z?

Odpowiedi:,

Zamawiaiqcy nie dopus zcza vzvpelnierLia postanowieri umowy tak by zawieraNa t6wnie2 trc66, ze

zamawajqcy dopuszcza ztnnieiszerie wysokodci kar: umownych o t/2.

Pytanie 6

$ 5 ust. 1 umowy, $ 5 ust. 12 umowY

prosimy o informacie, czy Zamawraitpy zgadza sig na zawatcie w tre6ci Umowy paragrafu o

brzmieniu: ,,w spfawach nieuregulowanych ninieisz4 ufnow4 zastosowanie mapprzepisy ustawy z

d,na 23 kwietnia 7964 r. Kodeks Cy*ilny, ustawy z dnta 29 styczna 2004 t. Ptawo zam6wie6;

publicznych, ustawy z dnral,6ltpca 2004 roku Ptirwo telekomrlnikacyine (Dr.U.Nr 171, poz.

igOO , p'6in. zm.),itegulamin i cennik Wykonawcy ze zmianamiwynikaiacyrni z urnowy."

0dpowiedf

Zamawiaiqcy nie znaiduie podstaw do:zmiany zapisu umowy'

Pytanie 7

$5us t .2umowy

Wykonawc a sttierdza, ze zapisy SIWZ przewiduia plawo Zamawniqcego do odst4pienia od

ilo*y w okoliczno6ciach inne-niz te, ki6re uregulowane sa w ^fi. 745 ust. 1 Ustawy Ptawo

z^m6*i"A publicznych, tj. innych nlz przewid.ziana zmiana okoliczno6ci powoduiaca, 2e

wykonanie runowy niw le:iy w interesie publicznym wtaz z pfawefn do naliczenia kary umownei'

Zwncamsig do Zamawrai4cego z zaP.Ytaniern, czy zgodzi sig na doptecyzowante zapis6w SIWZ i

*yt r"St.ol. Lupiro SIWZ' ti. iitotne warunki umorry tak, aby w SIWZ pozostal tylko zapis' kt6ry

,up"*^Zami'urraia."*o'pr"*o do orJst4pienia odlumowy uregulowane w aft' 145 ust'1 Ustawy

Prawo zam6wteil PublicznYch?
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Wykonawca zawierai4c unlowg przetargow4 na reahzacfe dokladnie okre6lonego zam6wienia i

rcdrrzuj1c je w spos6b rzetelny i ptofesjonalny nie ma zamiaru odstgpowa6 od umowy bez

reahzacji zam6wtetia lub ptzed terminem rra iuki umowa zosta\a zawarta w 2adnych

okolicznodciach, za wyjattiem okoliczno6ci ewentualnej ewidentnei winy Zamawni4cego. W

pzypadku zawiennej umo'wy przetargowej Wykonawca kalkuluie specialne tzw. ,,szyte na miarg"

itu*t l cenowe dla Zamawtajqcego z uwzglgdnieniem w sw'oim rachunku ekonomicznym
zaL.oilonych dostaw i zaNo:Lonego okresu Swiadczenia uslug. Zamawia.iecy nie powinien zaten

wprowadzad uci42liwego naszym zdaniem warunku dopuszcz',aj4cego rcmtiqzatie umowy w

dowolnym czasie z r62nyc..h, powod6w, innych nIz 1o,2e wykonanie ufnowy nie le2y w interesie

publicznym.

Odpowiedf

Zawxte stwierdzenie Wykonawcy 2e ,,zapisy SIWZ przewiduj4 prawo Zama'wraiqcego do

odst4pienia od umowy w okoliczno6ciach innych ni2 te, kt6re uegulowane sa w art. 145 ust. 1

Ustawy Prawo zam6wiei publicznych" nie s4 zgodne z rzeczywisto6ci4 poniewa2 Wykonawca

myli zapisy zwi4zane z anlewahtieniem postgpowa.nia z zapisani m6wi4cymi o odst4pieniu od

umowy.
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