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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na  „rozbudowę

systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pozostałą treść pytań, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 29.03.2016r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz:

Pytanie 1 :  

Dotyczy §3 ust. 1 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie użytego w niniejszym postanowieniu pojęcia najwyższej staranności,

przyjętym  w  art.  355  k.c.  (do  którego  odwołuje  się  Zamawiający)  terminem  należytej  staranności,

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności? 

W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi,  prosimy  o  wyjaśnienie,  jakie  są  parametry  najwyższej  staranności,

gdzie są one zdefiniowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający modyfikuje §3 ust. 1 projektu umowy.

Było:

„Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Umowę  przy  zachowaniu  najwyższej  staranności  uwzględniając

zawodowy  charakter  prowadzonej  działalności,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  i  stosowanymi  normami

technicznymi.”

Powinno być:

„Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Umowę  przy  zachowaniu  należytej  staranności  przy  uwzględnieniu

zawodowego charakteru działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi normami technicznymi.”

Pytanie 2 :  

Dotyczy do §5 ust. 5 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: „Płatność za realizację

Przedmiotu umowy dokonana będzie  przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy,  wskazany na fakturze,

w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.”? 

Zauważyć należy, iż zarówno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych uzależnienie terminu

płatności od daty doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego

obciążającego Wykonawcę, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego

odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.

Podkreślić przy tym należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest uzależnienie terminu płatności od daty

wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania

przez Zamawiającego.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia §5 ust. 5 projektu umowy w proponowany sposób.

Pytanie 3 :  

Dotyczy §7 Projektu Umowy: 

Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie łącznego limitu kar umownych, do 20% łącznej kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy określonej w §5 ust. 1 projektu umowy?

Na wypadek, gdyby Zamawiający nie  uwzględnił  ograniczenia  całkowitej  wysokości  kar  umownych do 20%

łącznej  kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonej  w  §5  ust.  1  projektu  umowy,  zwracamy  się

o rozważenie innej wartości procentowej. Dopiero bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych

pozwala Wykonawcy na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie

(przy  czym  zachodzi  prawidłowość,  że  im  większe  ryzyko  kar  i  wyższy  limit,  tym  konieczność  nałożenia

wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia łącznego limitu kar umownych do 20% łącznej kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy określonej w §5 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 4 :  

Dotyczy §7 ust. 4 Projektu Umowy:

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  doprecyzowanie  postanowienia  umownego  w  ten  sposób,  że  Strony  będą

uprawnione  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  przewidzianego  w  §7  ust.  4  projektu  umowy

wyłącznie do wysokości rzeczywistej straty, a z wyłączeniem utraconych korzyści?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie §7 ust. 4 projektu umowy w zaproponowany sposób.

Pytanie 5 :  

Dotyczy §7 Projektu Umowy:

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stosowanie  przewidzianych  przez  Zamawiającego  m.in.  w  §7  sankcji

w  postaci  naliczenia  kar  umownych  nie  dotyczy  sytuacji,  w  których  ewentualne  niedotrzymanie  terminów

lub kryteriów świadczenia  usług wynika z  okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo:

siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich)? 

Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną

w  wyroku  SN  z  dnia  20  marca  1968  r.  (sygn.  akt  II  CR  419/67)  zgodnie,  z  którym,  jeżeli  niewykonanie

lub nienależyte  wykonanie danego zobowiązania  jest następstwem okoliczności,  za które strona zobowiązana

nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego m.in. w §7 sankcji 

w postaci  naliczenia  kar  umownych nie  dotyczy sytuacji,  w których ewentualne niedotrzymanie  terminów lub

kryteriów świadczenia  usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, bo taką właśnie zasadę

przewiduje art.  471 k.c.  regulujący odpowiedzialność kontraktową. Powyższy przepis  zawiera domniemanie,  iż

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynika z winy Dłużnika. Na dłużniku spoczywa w tej sytuacji



ciężar eskulpacji. Zatem każdy przypadek nienależytego wykonania umowy jest dla Zamawiającego podstawą do

naliczenia  kary  umownej.  Wykonawcę  w  takiej  sytuacji  obciąża  wykazanie,  że  niewykonanie  umowy  jest

następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Pytanie 6 :  

Dotyczy §11 ust. 1 Projektu Umowy:

Prosimy o zmianę postanowienia §11 ust. 1 projektu umowy, na mocy którego Wykonawca nie będzie uprawniony

do dokonania cesji  swoich należności bez uprzedniej zgody Zamawiającego - na postanowienie uzależniające

możliwość  dokonania  cesji  wierzytelności  przez  wykonawcę,  w  przypadku  gdy  wierzytelności  te  będą

przeterminowane o dłużej niż 30 dni. 

Ewentualnie  prosimy  o  zmianę  niniejszego  postanowienia  -  na  postanowienie  symetryczne,  uzależniające

przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z umowy przez jedną ze stron umowy, od uprzedniej, pisemnej

zgody drugiej strony. Taka zmiana wpłynęłaby na przywrócenie równości stron umowy o udzielenie zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację §11 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 7 :  

Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do projektu umowy następującego postanowienia:  „Wykonawca ponosi

odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy,  z  wyłączeniem  utraconych

korzyści.  Jednakże  w  granicach  dopuszczonych  prawem  powszechnie  obowiązującym,  całkowita

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, wynikająca z Umowy z zastrzeżeniem szkód spowodowanych

umyślnym  działaniem  oraz  przypadków,  gdy  nieograniczoną  odpowiedzialność  przewidują  bezwzględnie

obowiązujące  przepisy  prawa,  jest  ograniczona  do  łącznej  kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonej

w §5 ust. 1 Umowy.” 

Taki zapis pozwoli Wykonawcy ustalić górną granicę ryzyka i w ten sposób umożliwi poprawne skalkulowanie

kosztów bez podnoszenia ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dodania do projektu umowy zaproponowanego  postanowienia.

Pytanie 8 :  

Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy "Warunki Gwarancji":

W  nawiązaniu  do  wymogów  zdefiniowanych  w  pkt.  2  "Szczegółowe  zasady  gwarancji"  p-pkt.  d.ii

prosimy  o  wyjaśnienie  w  jaki  sposób  Zamawiający  oczekuje  realizacji  usługi  wsparcia  technicznego

dla oprogramowania?

Zwracamy  uwagę,  iż  system  CUCM  jest  -  jak  domniemujemy  -  objęty  usługą  serwisową  jaką  posiada

już  we  własnym  zakresie  Zamawiający,  podczas  gdy  Wykonawca  na  etapie  tego  postępowania  dostarcza

na  potrzeby  CUCM  wyłącznie  paczkę  licencji  umożliwiającą  obsługę  nabywanych  telefonów  IP  objętych

standardową usługą wsparcia świadczoną przez producenta (zawierającą prawo do upgradów i updatów). 

Czy  w  ocenie  Zamawiającego  standardowa  usługa  wsparcia  technicznego  oferowana  wraz  z  zamawianymi

licencjami świadczona przez producenta jest wystarczająca dla realizacji usługi gwarancji czy też wymagana jest



dodatkowa  usługa  świadczona  przez  Wykonawcę?  A jeśli  tak,   prosimy  o  określenie  zakresu  tego  wsparcia

technicznego oraz potwierdzenie, iż wsparcie ogranicza się tylko i wyłącznie do dostarczonych przez Wykonawcę

licencji i nie obejmuje rozwiązywania problemów z zakresu eksploatacji systemu CUCM i odtwarzania systemu

w przypadku jego awarii. 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 3 do umowy poprzez wykreślenie punktu 2.d.ii o treści „Wsparcie

techniczne  dla  oprogramowania  świadczone  zdalnie  lub  w  razie  konieczności  (awarii)  w  miejscu  instalacji

oprogramowania.”

Pytanie 9 :  

Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy "Warunki Gwarancji":

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga by dostarczone urządzenia (aparaty telefonii IP) były objęte

bezpośrednim  serwisem  producenta,  czy  też  dopuszczalne  jest  oferowanie  alternatywnej  usługi  serwisu

przez Wykonawcę (tzw. „serwis partnerski”), bazującej na wykupionym u producenta dedykowanym serwisie

przewidzianym dla partnera (Wykonawcy)? 

Tzw. „serwis partnerski” może być atrakcyjniejszy cenowo dla końcowego nabywcy (Zamawiającego) jednak

jego  świadczenie  na  rzecz  użytkownika  końcowego  odbywa  się  zawsze  poprzez  partnera/Wykonawcę

pośredniczącego  we  wszystkich  kontaktach  w  zakresie  obsługi  gwarancyjnej  czy  rozwiązywania  problemów

z producentem.

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga  by  dostarczone  urządzenia  (aparaty  telefonii  IP)  były  objęte  bezpośrednim  serwisem

producenta.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany wzór umowy załącznik nr  7  do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 

             Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj.  07.04.2016 r.  

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


