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Warszawa, 2020-04-13

WZ.270.76.2020

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania,
nr sprawy: WZ.270.76.2020.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela
odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:
§7 ust. 3: Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie zwrotu:
„uzasadnionych zastrzeżeń”. Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego celem uzyskania możliwości obustronnego
podpisu Protokołu Odbioru, zatem zasadne jest wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek
uwzględnienia jedynie uzasadnionych zastrzeżeń.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór
umowy.

Pytanie 2
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:
§9: Zwracamy się z prośbą o dodanie postanowienia w brzmieniu:
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Jego stronie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% łącznego maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1, pomniejszonego o wynagrodzenie za wykonaną
część Umowy.”
Zwracamy uwagę, iż proponowana modyfikacja §9 umożliwi symetryczne ponoszenie
odpowiedzialności przez Wykonawcę i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór
umowy.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:
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§9 ust. 6: Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zmianę wartości
ograniczenia łącznej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych do 20% maksymalnej
łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w §3
ust. 1 pkt 1.
Wskazujemy, iż niniejsze postanowienie ma bezpośredni wpływ na szacowane ryzyko związane z
wykonaniem umowy i w sposób znaczący wpływa na wysokość proponowanej ceny w ofercie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji §9 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzoru umowy.
Było:
 Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 60% maksymalnej
łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 pkt 1.”
Jest:
 Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 40% maksymalnej
łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 pkt 1.

Pytanie nr 4
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy:
§6 ust. 3: Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie zwrotu:
„uzasadnionych zastrzeżeń”. Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego celem uzyskania możliwości obustronnego
podpisu Protokołu Odbioru, zatem zasadne jest wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek
uwzględnienia jedynie uzasadnionych zastrzeżeń.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór
umowy.

Pytanie 5
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy:
§8: Zwracamy się z prośbą o dodanie postanowienia w brzmieniu:
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Jego stronie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% łącznego maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, pomniejszonego o wynagrodzenie za wykonaną część
Umowy.”
Zwracamy uwagę, iż proponowana modyfikacja §8 umożliwi symetryczne ponoszenie
odpowiedzialności przez Wykonawcę i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór
umowy.

Pytanie 6
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy:
§8 ust. 5: Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zmianę wartości
ograniczenia łącznej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych do 20% maksymalnej
łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w §3 ust.1.
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Wskazujemy, iż niniejsze postanowienie ma bezpośredni wpływ na szacowane ryzyko związane z
wykonaniem umowy i w sposób znaczący wpływa na wysokość proponowanej ceny w ofercie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji §8 ust. 5 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzoru umowy.
Było:
 Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 60% maksymalnej
łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 pkt 1.”
Jest:
 Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 40% maksymalnej
łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 pkt 1.

Pytanie 7
Odnośnie 2 części zapytania : proszę o informację czy licencje serwerowe jakie Państwa interesują to
RDS CAL czy może potrzebują też Państwo CALi dostępowych?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że planuje zakupić tylko RDS CAL.

Pytanie 8
W przypadku jeśli nie posiadam konta w ePUAP a standardową drogą oferta nie zdąży byc doręczona
przed datą zakończenia czy jest inny sposób na złożenie oferty? Np., mailowo?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w inny sposób niż opisany w SIWZ, np.
mailowo.

Pytanie 9
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania pozwalającego na uzyskanie dostępu do
aplikacji opublikowanych na serwerach terminalowych z zainstalowanym systemem Windows Server
2019 STD lub równoważnego.
Czy oprogramowanie pozwalające na uzyskanie dostępu do aplikacji ma być dostarczone na
użytkownika per User  czy na urządzenie per Device?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że planuje zakupić licencje per User.

Pytanie 10
Dotyczy części 1 i 2
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego zestawu licencji oprogramowania Microsoft
365  oraz dostawa oprogramowania pozwalającego na uzyskanie dostępu do aplikacji
opublikowanych na serwerach terminalowych z zainstalowanym systemem Windows Server 2019
STD lub równoważnego.  Zamawiający wymaga aby czas trwania każdej zakupionej licencji w/w.
Oprogramowania był na okres 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.  Zamawiający posiada umowę w
której można dostarczyć w/w oprogramowanie tylko czas jej trwania jest dłuższy niż 12 miesięcy
Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie w/w oprogramowania na okres do końca trwania
posiadanej przez CSIOZ umowy?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż oczekuje zaoferowania oprogramowania na okres wskazany w SIWZ tj. 12
miesięcy.



Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji
Systemów Teleinformatycznych

(-) Aneta Kulma
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(podpis kierownika
zamawiającego lub osoby umocowanej)
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