ZP–2380–237-55/2534/2018

Katowice, 10.09.2018 r.

Egz. poj.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup Platformy Programowej i Infrastruktury Serwerowej wraz
z wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa
śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Dotyczy SIWZ Rozdział III, ust. 1.2.2., pkt (1)
Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający ma na myśli oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że w Rozdział III ust. 1.2.2., pkt (1) SIWZ omyłkowo zawarte
zostały zapisy „(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ” winno być: „(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ”, analogicznie do zapisów Rozdział III ust. 1.2.3., pkt (1) SIWZ.
Pytanie nr 2: Dotyczy SIWZ Rozdział IV, ust. 12.
Zamawiający wskazuje na konieczność złożenia oświadczenia o dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie
z Rozdziałem II SIWZ, tymczasem wzór formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera oświadczenie
o dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem I i II SIWZ. Prosimy o wskazanie który z zapisów jest
prawidłowy.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że prawidłowe zapisy zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ –
formularz ofertowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy Rozdziału IV, ust. 12 SIWZ.
Pytanie nr 3: Dotyczy SIWZ Rozdział VIII, lit. f)
Ponieważ wzór formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) nie przewiduje miejsca na podanie hasła dostępu do pliku
JEDZ, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może w tym celu zmodyfikować formularz ofertowy i uzupełnić go
o wymagane informacje.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – formularz
ofertowy, uzupełniając brakujące zapisy umożliwiające podanie hasła dostępu do pliku JEDZ. Jednocześnie
Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału IV A SIWZ, poprzez dodanie ust. 24 o treści „Wskazanie hasła, które
umożliwi otwarcie pliku zawierającego JEDZ, przysłany do Zamawiającego drogą elektroniczną.”
Pytanie nr 4: Dotyczy SIWZ Rozdział XI, ust. 1.1., lit. b)
Prosimy o potwierdzenie, że waga kryterium oceny ofert - termin usunięcia awarii – wynosi 40%, a nie jak wskazano
w SIWZ 20%.
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, że w Rozdziale XI, ust. 1.1., lit. b) omyłkowo wskazano 20%
jako wagę kryterium „terminy usunięcia awarii”, winno być 40%, zgodnie z dalszą częścią ww. punktu tj. „co
odpowiada 40 pkt.” oraz dalszym zapisom dot. przyznawania punktów w kryterium. W związku z powyższym
Zamawiający modyfikuje dotychczasowe zapisy na właściwe tj. „1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów o wadze: 1.1 DLA ZADANIA NR 1: a) cena oferty
brutto, z wagą 60%, co odpowiada 60 pkt, b) terminy usunięcia awarii, z wagą 40%, co odpowiada 40 pkt,”.
Pytanie nr 5: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ, § 1, ust. 1 , pkt 6)
Prosimy o wyjaśnienie o jakich kodach źródłowych mowa w przedmiotowej definicji. Pragniemy zauważyć, że
w ramach Zadania nr 1 przedmiotem umowy ma być rozwiązanie sprzętowe, zatem w naszej ocenie wymóg, aby
dokumentacja powykonawcza zawierała kody źródłowe z ich dokumentacją jest nieadekwatny. Wnosimy o analizę tego
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zagadnienia przez Zamawiającego i ewentualne zmiany w przedmiotowej definicji, poprzez usunięcie z jej treści kodów
źródłowych.
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 2a do SIWZ, § 1, ust. 1 , pkt 6)
poprzez usunięcie zapisu „skrypty wraz z kompletnymi kodami źródłowymi i dokumentacją kodów źródłowych
sporządzone przez Wykonawcę.”
Pytanie nr 6: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ, § 4 ust. 2.1.
Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie do odstąpienia przewidziane w przedmiotowym postanowieniu dotyczy
odstąpienia od niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2a do SIWZ nie ma wymienionego
w pytaniu § 4 ust. 2.1. Zamawiający uznaje, że pytanie dotyczy § 8 ust. 2.1 i informuje że modyfikuje dotychczasowe
zapisy § 8 ust. 2.1 na: „2.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia
terminów wskazanych na jej realizację w § 4 ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie
naliczenie kar w wysokości 20% zamówienia.”
Pytanie nr 7: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ, § 8 ust. 3.
Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego obniżenia kwot kar umownych zastrzeżonych w przedmiotowym
postanowieniu, tak aby dostosować ich poziom do przewidywanej wartości umowy. Zwracamy uwagę, że poziom kar
umownych w zadaniu nr 2 jest taki sam, podczas gdy przewidywana wartość umowy w zadaniu nr 2 będzie o wiele
wyższa niż w zadaniu nr 1.
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kwot kar umownych zastrzeżonych
w Załączniku nr 2a do SIWZ, § 8 ust. 3. Zamawiający przyjmuje, że wdrażane rozwiązanie z Zadania nr 2 będzie
działać na sprzęcie z Zadania nr 1, dlatego też dla Zamawiającego istotnym jest zabezpieczenie ciągłości pracy
systemów oraz zapewnienie jak najkrótszego czasu usuwania awarii.
Pytanie nr 8: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ, § 8 ust. 4.
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do § 8 ust. 4 w formie zdania drugiego
zapisu o treści:
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.”
Wskazujemy, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością skalkulowania
oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych
opublikował dokument pn. „Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje
wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania
danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną
z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej
stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 2a do SIWZ, § 8 ust. 4. poprzez
dodanie zapisu „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości wynagrodzenia umownego brutto”.
Pytanie nr 9: Dotyczy: Załącznik nr 3 do umowy IS, pkt II.2.
Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach świadczenia usług gwarancyjnych wykonawca ma obowiązek zapewniać części
zamienne w takim w zakresie w jakim będą one wymagały wymiany w związku z Awariami, czy też wykonawca
w ramach świadczenia usług gwarancyjnych będzie zobowiązany do dostarczania zamawiającemu innych części,
art. zużywających się w związku z normalną eksploatacją.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający potwierdza, że w ramach usług gwarancyjnych wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczania zamawiającemu również części, art. zużywających się w związku z normalną
eksploatacją.
Pytanie nr 10: Dotyczy: Załącznik nr 3 do umowy IS, pkt II.3.
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Prosimy o wyjaśnienie o jakie przeglądy/konserwacje chodzi zamawiającemu w przedmiotowym postanowieniu? Czy
Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów/konserwacji z jakąś zadaną częstotliwością, czy zgodnie
z zaleceniami producentów.
Prosimy ponadto o wyjaśnienia o jakie dostosowanie Infrastruktury Serwerowej chodzi w ramach dostosowania do
obowiązujących przepisów prawa? Jakich działań oczekuje Zamawiający od wykonawcy w ramach dostosowywania
Infrastruktury do obowiązujących przepisów prawa?
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do umowy IS, pkt II.3 wymaga
wykonywania przeglądów/konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów. Zamawiający nie jest w stanie określić na
obecnym etapie jakie działania będą wymagane od wykonawcy w ramach dostosowywania Infrastruktury Serwerowej
do zmiany przepisów prawa w przyszłości. Przykładem może być zagadnienie związane ze zmianą czasu.
Pytanie nr 11: Dotyczy: Załącznik nr 6 do umowy IS, pkt I.1.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza również obok udzielenia licencji/sublicencji przez wykonawcę
sytuację, w której wykonawca zapewnia odpowiednią licencję, która udzielana będzie bezpośrednio na Zamawiającego
jako „klienta końcowego”.
Wykonawca zwraca uwagę, że producenci oprogramowania standardowego będący najczęściej dużymi światowymi
korporacjami nie zezwalają na to, aby poszczególni partnerzy udzielali w ich imieniu licencji na swoje produkty.
W takim przypadku stosowanym modelem jest wykupywanie u producenta odpowiednich uprawnień, które są następnie
zapewniane bezpośrednio zamawiającym. W praktyce częściej operuje się pojęciem „kupienia” licencji niż jej
udzielenia.
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 6 do umowy IS, pkt I.1
w następujący sposób: „W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy Infrastruktura Serwerowa, dla
dostarczanego Oprogramowania Standardowego Wykonawca zobowiązuje się do zakupu lub udzielenia
Zamawiającemu licencji/sublicencji na warunkach określonych przez producenta, na liczbę licencji, wynikających
z Załącznika nr 2 do Umowy Infrastruktura Serwerowa – „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznika nr 1 do
Umowy - „Formularz Ofertowy”, które to licencje lub sublicencje będą wymienione i szczegółowo opisane
w Dokumentacji Powykonawczej.”
Pytanie nr 12: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2b do SIWZ, § 1, ust. 1 , pkt 5)
Prosimy o wyjaśnienie w jakim miejscu będzie znajdował się Depozyt. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie depozytu
w kancelarii notarialnej (na koszt wykonawcy)?
Odpowiedź na pytanie nr 12: Depozyt kodu źródłowego, zgodnie z zapisem Załącznika nr 6 do Umowy PP pkt. II.1,
będzie znajdował się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia depozytu w kancelarii
notarialnej.
Pytanie nr 13: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2b do SIWZ, § 8, ust. 2.1.
Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie do odstąpienia przewidziane w przedmiotowym postanowieniu dotyczy
odstąpienia od niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, że modyfikuje dotychczasowe zapisy § 8 ust. 2.1 na: „2.1
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminów wskazanych na jej
realizację w § 4 ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie naliczenie kar w wysokości
20% zamówienia.”

Pytanie nr 14: Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik nr 2b do SIWZ, § 8, ust. 4.
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do § 8 ust. 4 w formie zdania drugiego
zapisu o treści:
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.”
Wskazujemy, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością skalkulowania
oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych
opublikował dokument pn. „Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje
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wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania
danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną
z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej
stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”
Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 2b do SIWZ, § 8 ust. 4 poprzez
dodanie zapisu „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości wynagrodzenia umownego brutto”.
Pytanie nr 15: Dotyczy: Załącznik nr 3 do umowy PP, pkt II.2.
Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach świadczenia usług gwarancyjnych wykonawca ma obowiązek zapewniać części
zamienne w takim w zakresie w jakim będą one wymagały wymiany w związku z Awariami, czy też wykonawca
w ramach świadczenia usług gwarancyjnych będzie zobowiązany do dostarczania zamawiającemu innych części,
art. zużywających się w związku z normalną eksploatacją.
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający potwierdza, że w ramach usług gwarancyjnych wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczania zamawiającemu również części, art. zużywających się w związku z normalną
eksploatacją.
Pytanie nr 16: Dotyczy: Załącznik nr 3 do umowy PP, pkt II.3.
Prosimy o wyjaśnienie o jakie przeglądy/konserwacje chodzi zamawiającemu w przedmiotowym postanowieniu? Czy
zamawiający wymaga wykonywania przeglądów/konserwacji z jakąś zadaną częstotliwością, czy zgodnie z zaleceniami
producentów.
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do umowy PP, pkt II.3 wymaga
wykonywania przeglądów/konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów.
Pytanie nr 17: Dotyczy: Załącznik nr 6 do umowy PP, pkt II.12 e)
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający będzie rozumiał pod pojęciem reprezentatywnej próbki Kodów Źródłowych?
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, że pod pojęciem reprezentatywnej próbki Kodów Źródłowych
rozumie fragment kodu źródłowego aplikacji którą Zamawiający będzie chciał art. zmodyfikować za pośrednictwem
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Potencjalny wykonawca w celu skalkulowania składanej oferty
może żądać od Zamawiającego możliwości oceny kodu źródłowego modyfikowanej aplikacji.
Pytanie nr 18: Dotyczy: Załącznik nr 6 do umowy PP, pkt III.1.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza również obok udzielenia licencji/sublicencji przez wykonawcę
sytuację, w której wykonawca zapewnia odpowiednią licencję, która udzielana będzie bezpośrednio na Zamawiającego
jako „klienta końcowego”.
Wykonawca zwraca uwagę, że producenci oprogramowania standardowego będący najczęściej dużymi światowymi
korporacjami nie zezwalają na to, aby poszczególni partnerzy udzielali w ich imieniu licencji na swoje produkty.
W takim przypadku stosowanym modelem jest wykupywanie u producenta odpowiednich uprawnień, które są następnie
zapewniane bezpośrednio zamawiającym.
W praktyce częściej operuje się pojęciem „kupienia” licencji niż jej udzielenia.
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 6 do umowy PP, pkt III.1 w następujący
sposób: „W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy Platforma Programowa, dla dostarczanego
Oprogramowania Standardowego Wykonawca zobowiązuje się do zakupu lub udzielenia Zamawiającemu
licencji/sublicencji na warunkach określonych przez producenta, na liczbę licencji, wynikających z Załącznika nr 3 do
Umowy – „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznika nr 1 do Umowy - „Formularz Ofertowy”, które to licencje
lub sublicencje będą wymienione i szczegółowo opisane w Dokumentacji powykonawczej.”
Pytanie nr 19: Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, ustęp III - Wyłączenia w projekcie,
punkt f i h oraz Załącznik nr 1 do OPZ Diagram WRD.
Prosimy o wyjaśnienie, czy wobec tego, że na MOBILNYM TERMINALU PSTD będzie (oprócz Aplikacji Omiń
Wypadek na Śląskich Drogach) zainstalowana aplikacja do tworzenia planów i szkiców skrzyżowań, Zamawiający
przewiduje integrację pomiędzy tymi aplikacjami oraz resztą systemu (art. wykorzystanie zasobów Serwera Mapowego
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i Analiz KWP art. w zakresie podkładów mapowych)? Jeśli tak, to jaki będzie zakres tej integracji i czy Zamawiający
dostarczy Wykonawcy wymaganą dokumentację dotyczącą API wymiany danych pomiędzy systemami? Czy w ramach
obecnego zamówienia należy założyć wykonanie określonych usług i funkcjonalności po stronie fragmentów systemu
(Aplikacji Omiń Wypadek na Śląskich Drogach, Serwera Mapowego i Analiz KWP, art.) które umożliwią integrację
i wymianę danych pomiędzy systemami?
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający nie przewiduje integracji na poziomie API. Podany w przykładzie
wykonawcy Serwer Mapowy i Analiz KWP będzie kolekcjonował wyeksportowane pliki powiązane ze zdarzeniami
drogowymi tak jak zostało to opisane w wymaganiach SMAZD-1, SMAZD-4, SMAZD-5, SMAZD-7. W zakresie

podkładów mapowych, tak jak zostało to opisane w SMAZD-3, ma być zaimplementowany serwer
udostępniający usługi mapowe. Zamawiający rozumie tutaj opracowanie rozwiązania, w którym dowolne
aplikacje zainstalowane na MOBILNYM TERMINALU PSTD będą mogły pobierać podkłady mapowe za
pomocą usługi działającej pod wskazanym adresem i portem.
Pytanie nr 20: Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, ustęp III - Wyłączenia w projekcie,
punkt e i g oraz Załącznik nr 1 do OPZ Diagram WRD.
Prosimy o wyjaśnienie, czy wobec tego, że Zamawiający wskazał na diagramie w ramach ZESPOŁU
WYPADKOWEGO oraz ZESPOŁU SPORZĄDZAJĄCEGO SZKICE SKRZYŻOWAŃ przepływ danych pomiędzy
urządzeniami TACHIMETR oraz SKANER 3D a resztą systemu (również poprzez kartę SD i Bluetooth), należy
założyć, że po stronie Serwera Mapowego i Analiz KWP (oraz ewentualnie Aplikacji Omiń Wypadek na Śląskich
Drogach) będą do wykonania usługi przetwarzające dane z w/w urządzeń? Jaki będzie zakres oczekiwanej integracji
pomiędzy tymi urządzeniami a resztą systemu? Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wymaganą dokumentację
dotyczącą w/w urządzeń w zakresie oczekiwanej wymiany danych?
Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie oczekuje wykonania usług przetwarzających dane po stronie Serwera
Mapowego i Analiz KWP. Podany w przykładzie wykonawcy Serwer Mapowy i Analiz KWP będzie kolekcjonował
wyeksportowane pliki powiązane ze zdarzeniami drogowymi tak jak zostało to opisane w wymaganiach SMAZD-1,

SMAZD-4, SMAZD-5, SMAZD-7.
Pytanie nr 21: Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Czy w odniesieniu do wymagania zapewnienia aktualizacji oprogramowania standardowego przez cały okres trwania
umowy platformy programowej, Zamawiający akceptuje aktualizacje zapewnione przez okres 60 miesięcy w zakresie
WERSJI GŁÓWNEJ oprogramowania BPMS dostarczonej do Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający NIE akceptuje aktualizacji tylko w zakresie WERSJI GŁÓWNEJ
dostarczonego Zamawiającemu oprogramowania BPMS. Zamawiający wymaga aktualizacji oprogramowania również
do kolejnych wersji głównych, wydawanych w przyszłości przez producenta podczas całego okresu gwarancyjnego
BPMS, tj. 60 miesięcy.
Pytanie nr 22: Dotyczy OPZ Rozdział V, str 89
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pod pojęciem „Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje…” rozumie wdrożenie
całkiem nowego systemu Microsoft System Center Configuration Manager w środowisku Zamawiającego ?
Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający nie posiada obecnie systemu Microsoft System Center Configuration
Manager i oczekuje wdrożenia całkiem nowego systemu.

Pytanie nr 23: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.
Poniższe zapisy dotyczą obydwu zadań będących przedmiotem zamówienia Zgodnie z treścią § 8 ust 1:
„Jeżeli opóźnienie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto
wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 i § 6 ust. 4
do kwoty odpowiadającej 15% wartości umownej brutto wskazanej w § 7 ust. 1.”
Wskazane w treści tego przepisu paragrafy dotyczą:
§ 4 ust. 2 – Terminu realizacji zamówienia
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§ 6 ust. 4 - nie uwzględnienia lub niewłaściwego uwzględnienia przez Wykonawcy uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego
w wyznaczonym terminie zawartych w treści Protokołu Odbioru Końcowego.
Jednocześnie zgodnie z § 6 ust 2: „Za datę wykonania umowy będącej przedmiotem odbioru uznaje się datę podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego Infrastruktury Serwerowej przez strony, bez uwag i zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego”.
Prosimy o potwierdzenie (lub ewentualną modyfikację zapisów) iż intencją Zamawiającego nie było:
a) „Podwójne” karanie Wykonawcy z tytułu zawinionego przekroczenia terminu realizacji zamówienia.
Na podstawie powyższych zapisów Wykonawca może jednocześnie pozostawać w zwłoce z tytułu przekroczenia
terminu realizacji zamówienia jak i braku uwzględnienia lub niewłaściwego uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń
Zamawiającego w wyznaczonym terminie zawartych w Protokole odbioru końcowego. Zauważyć należy, iż w obu
przypadkach przyczyna szkody uprawniająca do zastosowania kary umownej tj. zawinione przekroczenie terminu
realizacji zamówienia jak i skutek w postaci braku możliwości podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
Infrastruktury Serwerowej przez strony, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego pozostają w obu przypadkach
te same
b) Karanie Wykonawcy za nie uwzględnienie lub niewłaściwe uwzględnienie przez Wykonawcy uwag lub zastrzeżeń
Zamawiającego w wyznaczonym terminie zawartych w treści Protokołu Odbioru Końcowego w przypadku
późniejszego dotrzymania terminu realizacji zamówienia zgodnie z § 4 ust. 2 i § 6 ust 2 lub do czasu upływu terminu
realizacji zamówienia. W obydwu tych przypadkach brakuje szkody Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów wzorów umów w zakresie § 6
ust. 4, § 8 ust 2 lit. a) oraz dodaniu zapisów § 8 ust. 2.2.
Pytanie nr 24: Dotyczy zadania w przedmiocie dostawy infrastruktury serwerowej:
Zgodnie z § 3 ust 4: „W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt, został wycofany ze sprzedaży
lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub
przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego
sprzętu pod warunkiem, iż funkcjonalność sprzętu i cena pozostaną bez zmian. Prośbę o zmianę sprzętu Wykonawca
winien przekazać Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego
sprzętu.”
Zarówno w treści tego zapisu jak i w treści całej umowy brakuje zapisu umożliwiającego zmianę terminu realizacji
zamówienia przy ziszczeniu się powyższej okoliczności.
Prosimy o potwierdzenie (lub rozważenie modyfikacji zapisu poprzez wprowadzenie możliwości zmiany terminu
realizacji zamówienia), iż w przypadku zaistnienia obiektywnej okoliczności uniemożliwiającej dostarczenie
zaoferowanego sprzętu w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną przez czas
usprawiedliwiony powyższymi okolicznościami.
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na modyfikację dotychczasowych
zapisów, tym samym informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji, będą miały zastosowanie kary umowne
określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 25: W zakresie obu zadań Zamawiający za wyjątkiem możliwości:
- zmiany obowiązującej stawki VAT oraz zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia (w obu zadaniach) oraz
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ( w zakresie zadania dotyczącego platformy programowej)
Nie przewiduje żadnych zmian w zakresie możliwości zmian umowy. Tymczasem podczas realizacji umowy może
dojść do konieczności zmiany zakresu realizacji umowy wynikającej art. ze zmieniających się potrzeb Zamawiającego,
zmiany sposobu wykonania zamówienia wynikającą z obiektywnych okoliczności etc., zmiany terminu realizacji
zamówienia lub poszczególnych części określonych Harmonogramem.
W konsekwencji realizacja umowy na niezmienionych warunkach (przy czym w zakresie zadania na Platformę
Programową termin realizacji zamówienia wynosi 300 dni) może ostatecznie nie wypełniać celu udzielonego
zamówienia. Brak ten może również skutkować realizacją umowy w sposób formalnie niezgodny (art. w przypadku
zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu Wykonawca obiektywnie nie będzie w stanie dotrzymać terminu realizacji
umowy) lub wręcz uniemożliwić wykonanie zamówienia.
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Tytułem przykładu można wskazać następujące okoliczności:
a) Pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzeniu kosztów realizacji przedmiotu
zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
b) Pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia
c) Konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub
materiałowych niż wskazane w dokumentacji zamówienia, w szczególności w OPZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia lub było niecelowe.
d) Konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa lub potrzeby Zamawiającego
W każdym przypadku Zamawiający winien wskazać skutki dokonywanych zmian w zakresie zmiany terminu
realizacji zamówienia i należnego wynagrodzenia.
Wykonawca wskazuje, iż opisanie okoliczności uprawniających do dokonania zmian umowy nie stanowią
bezwzględnego zobowiązania zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy do ich dokonania w przypadku ich
zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian może mieć na uwadze obiektywnie
zaistniałe w toku realizacji przedmiotowego zamówienia okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim
potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności biorących udział w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji Umowy w zakresie uwzględniającym powyższe okoliczności.
Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na modyfikację dotychczasowych
zapisów.

Pytanie nr 26: Dotyczy obydwu zadań.
Zgodnie z § 5 ust 4: „Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w pomieszczeniach
serwerowni Zamawiającego, a także wszyscy wymienieni w ust. 5, posiadali poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne. Zamawiający zastrzega, że w każdym momencie obowiązywania
umowy może wystąpić do Wykonawcy o wgląd do poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli co najmniej poufne pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, ważnych w całym
okresie obowiązywania umowy”. Prosimy o potwierdzenie iż możliwość wystąpienia do Wykonawcy o wgląd do
poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne o którym mowa
w zdaniu drugim dotyczy tylko osób wymienionych w zdaniu pierwszym tj. pracowników Wykonawcy wykonujących
prace w pomieszczeniach serwerowni Zamawiającego, a także wszystkich wymienionych w ust. 5
Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający potwierdza, że możliwość wystąpienia do Wykonawcy o wgląd do
poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne o którym mowa
w zdaniu drugim dotyczy tylko osób wymienionych w zdaniu pierwszym tj. pracowników Wykonawcy wykonujących
prace w pomieszczeniach serwerowni Zamawiającego, a także wszystkich wymienionych w ust. 5.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:
– zapisy § 6 ust. 7 Załącznika nr 2a do SIWZ na następujące: „Najpóźniej do dnia podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego Infrastruktury Serwerowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty,
w szczególności dokumenty gwarancyjne, licencyjne oraz dokumentację eksploatacyjną i powykonawczą.
Niedostarczenie dokumentów stanowi dla Zamawiającego podstawę do odmowy podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego Infrastruktury Serwerowej.”
– pkt. II.1 Załącznika nr 6 do Umowy IS na następujący: „Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy Infrastruktura Serwerowa, po odbiorze Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej, o której
mowa w §6 ust. 7 udziela na czas nieoznaczony Zamawiającemu nieodpłatnego zezwolenia na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego i udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji/sublicencji do Dokumentacji eksploatacyjnej
i powykonawczej za wyjątkiem części Dokumentacji producentów urządzeń i Oprogramowania Standardowego, na
polach eksploatacji określonych poniżej (...)”
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– § 8 ust. 2 oraz § 8 ust. 3.1 wzorów umów na: „2. Jeżeli opóźnienie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary
umowne: a) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji
zapisów umowy po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 i § 6 ust. 4 do kwoty odpowiadającej 15% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1. Po osiągnięciu wysokości kar umownych odpowiadających 15% wartości brutto umowy
(wskazanej w § 7 ust. 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kary umownej
w wysokości 20% niezrealizowanego zamówienia. b) w wysokości 20% wartości umownej brutto wskazanej w § 7 ust.
1 gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. c) w wysokości 20%
wartości umownej brutto wskazanej w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada on sam (…) 3.1. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu zastrzeżonych w ust. 3 nie
przekroczy 50% łącznej wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie
art. 38 ust. 4 oraz art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje że modyfikuje zapisy
dokumentacji przedmiotowego postępowania w zakresie:
Miejsce w którym dokonano
modyfikacji zapisów

Treść zapisów przed modyfikacją

Treść zapisów po modyfikacji

Rozdział II SIWZ

Dla zadania nr 2 Platforma Programowa:
300 dni (…)

Dla zadania nr 2 Platforma Programowa:
300 dni jednak nie dłużej niż do dnia
31.08.2019 r. (…)

1.2.2. składając ofertę na zadanie nr 2
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże,
że: wykonał jedną dostawę w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) obejmującą wdrożenie
platformy programistycznej (framework)
lub oprogramowania wspierającego
zarządzanie procesami biznesowymi klasy
BPMS (workflow) lub aplikacji
mobilnych/webowych na kwotę min. 400
000,00 zł netto. Na potwierdzenie
spełniania warunku Zamawiający żąda: (1)
na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp –
dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, dalej JEDZ) o braku podstaw
do wykluczenia – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, (…)
1.2.2. składając ofertę na zadanie nr 1
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże,
że: Wykonawca lub kadra kierownicza
Wykonawcy posiada wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe w zakresie:
1.2.2.1) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat MCSA Windows

1.2.2. składając ofertę na zadanie nr 2
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże,
że: wykonał jedną dostawę w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie)
obejmującą wdrożenie platformy
programistycznej (framework) lub
oprogramowania wspierającego
zarządzanie procesami biznesowymi klasy
BPMS (workflow) lub aplikacji
mobilnych/webowych na kwotę min. 400
000,00 zł netto. Na potwierdzenie
spełniania warunku Zamawiający żąda: (1)
na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp –
dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego
warunku – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
1.2.3. składając ofertę na zadanie nr 1
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże,
że: Wykonawca lub kadra kierownicza
Wykonawcy posiada wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe w zakresie:
1.2.3.1) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat MCSA Windows

Rozdział III SIWZ
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Miejsce w którym dokonano
modyfikacji zapisów

Treść zapisów przed modyfikacją

Treść zapisów po modyfikacji

Server 2016 lub równoważny w zakresie
serwerowych systemów operacyjnych,
1.2.2.2) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat producenta danego
elementu składowego rozwiązania,
tj. serwer blade,
1.2.2.3) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat producenta danego
elementu składowego rozwiązania,
tj. oprogramowanie wirtualizacyjne
VMWare,
1.2.3. składając ofertę na zadanie nr 2
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże,
że: Wykonawca lub kadra kierownicza
Wykonawcy posiada wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe w zakresie:
1.2.3.1) jeden Kierownik Projektu
posiadający certyfikat PRINCE2
Foundation lub równoważny w zakresie
zarządzania projektami IT;
1.2.3.2) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat producenta danego
elementu składowego Platformy
Programowej, tj. bazy danych systemu
klasy BPMS. (...) Oświadczenie musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału
w postępowaniu w zakresie określonym w
Rozdziale III pkt 1.2.2 i 1.2.3 SIWZ.

Server 2016 lub równoważny w zakresie
serwerowych systemów operacyjnych,
1.2.3.2) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat producenta danego
elementu składowego rozwiązania,
tj. serwer blade,
1.2.3.3) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat producenta danego
elementu składowego rozwiązania,
tj. oprogramowanie wirtualizacyjne
VMWare,
1.2.4. składając ofertę na zadanie nr 2
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże,
że: Wykonawca lub kadra kierownicza
Wykonawcy posiada wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe w zakresie:
1.2.4.1) jeden Kierownik Projektu
posiadający certyfikat PRINCE2
Foundation lub równoważny w zakresie
zarządzania projektami IT;
1.2.4.2) minimum jeden inżynier
posiadający certyfikat producenta danego
elementu składowego Platformy
Programowej, tj. bazy danych systemu
klasy BPMS. (...) Oświadczenie musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału
w postępowaniu w zakresie określonym w
Rozdziale III pkt 1.2.3 i 1.2.4 SIWZ.

Rozdział IV B pkt 2 SIWZ

Oświadczenia Wykonawcy na temat
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy. Oświadczenie musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w
Rozdziale III pkt 1.2.2 SIWZ,
oświadczenie winno zostać złożone w
formie oryginału.

Oświadczenia Wykonawcy na temat
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy. Oświadczenie musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w
Rozdziale III pkt 1.2.3 i 1.2.4 SIWZ,
oświadczenie winno zostać złożone w
formie oryginału.

Rozdział IV A pkt 12 SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy
przedmiot zmówienia zgodnie z Rozdziałem
II SIWZ, złożone na formularzu ofertowym
– załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.

Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy
przedmiot zmówienia zgodnie z Rozdziałem
I i II SIWZ, złożone na formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na
odrębnym dokumencie.

Rozdział IV A pkt 24 SIWZ

–

Wskazanie hasła, które umożliwi otwarcie
pliku zawierającego JEDZ, przysłany do
Zamawiającego drogą elektroniczną.

Rozdział XI ust. 1.1 lit b)
SIWZ

terminy usunięcia awarii, z wagą 20%, co
odpowiada 40 pkt,

terminy usunięcia awarii, z wagą 40%, co
odpowiada 40 pkt,
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Miejsce w którym dokonano
modyfikacji zapisów
Załącznik nr 1 do SIWZ –
formularz ofertowy

Treść zapisów przed modyfikacją

Treść zapisów po modyfikacji

–

Wskazanie hasła, które umożliwi otwarcie
pliku zawierającego JEDZ, przysłany do
Zamawiającego drogą elektroniczną.

Dokumentacja Powykonawcza –
dokumentacja zawierająca co najmniej
cele i zakres przedmiotu Umowy
Infrastruktura Serwerowa, diagram
kontekstowy zaproponowanego
rozwiązania i model zachowania, opis
§ 1 ust. 1 pkt 6) załącznika nr
wymagań funkcjonalnych i
2a do SIWZ – wzór umowy
niefunkcjonalnych Infrastruktury
Infrastruktura Serwerowa
Serwerowej, opis wymagań sprzętowych i
programowych, opis i specyfikację
interfejsów, skrypty wraz z kompletnymi
kodami źródłowymi i dokumentacją
kodów źródłowych sporządzone przez
Wykonawcę.

Dokumentacja Powykonawcza –
dokumentacja zawierająca co najmniej cele
i zakres przedmiotu Umowy Infrastruktura
Serwerowa, diagram kontekstowy
zaproponowanego rozwiązania i model
zachowania, opis wymagań funkcjonalnych
i niefunkcjonalnych Infrastruktury
Serwerowej, opis wymagań sprzętowych i
programowych, opis i specyfikację
interfejsów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od niezrealizowanej umowy w
przypadku przekroczenia terminów
wskazanych na jej realizację w § 4 ust. 2
umowy. W takim przypadku
Zamawiającemu przysługiwać będzie
naliczenie kar w wysokości 20%
niezrealizowanego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy w przypadku
przekroczenia terminów wskazanych na jej
realizację w § 4 ust. 2 umowy. W takim
przypadku Zamawiającemu przysługiwać
będzie naliczenie kar w wysokości 20%
zamówienia.

§ 8 ust. 2.1 załącznika nr 2a
do SIWZ – wzór umowy
Infrastruktura Serwerowa

Postanowienia ust. 2 nie wyłączają prawa
Zamawiającego do dochodzenia od
Postanowienia ust. 2 nie wyłączają prawa
Wykonawcy odszkodowania
Zamawiającego do dochodzenia od
uzupełniającego na zasadach ogólnych do
Wykonawcy odszkodowania
wartości łącznej umowy, jeżeli wartość
§ 8 ust. 4 załącznika nr 2a do
uzupełniającego na zasadach ogólnych do
powstałej szkody przekroczy wysokość kar
SIWZ – wzór umowy
wartości łącznej umowy, jeżeli wartość
umownych z wyłączeniem utraconych
Infrastruktura Serwerowa
powstałej szkody przekroczy wysokość kar
korzyści. Całkowita odpowiedzialność
umownych z wyłączeniem utraconych
odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona
korzyści.
jest do wysokości 100% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.

Pkt I.1 załącznika nr 6 do
umowy IS - Licencje

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w §7 ust. 1 Umowy Infrastruktura
Serwerowa, dla dostarczanego
Oprogramowania Standardowego
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia
Zamawiającemu licencji/sublicencji na
warunkach określonych przez producenta,
na liczbę licencji, wynikających z
Załącznika nr 2 do Umowy Infrastruktura
Serwerowa – „Opis Przedmiotu
Zamówienia” oraz Załącznika nr 1 do
Umowy - „Formularz Ofertowy”, które to
licencje lub sublicencje będą wymienione i
szczegółowo opisane w Dokumentacji
Powykonawczej

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w §7 ust. 1 Umowy Infrastruktura
Serwerowa, dla dostarczanego
Oprogramowania Standardowego
Wykonawca zobowiązuje się do zakupu
lub udzielenia Zamawiającemu
licencji/sublicencji na warunkach
określonych przez producenta, na liczbę
licencji, wynikających z Załącznika nr 2 do
Umowy Infrastruktura Serwerowa – „Opis
Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznika
nr 1 do Umowy - „Formularz Ofertowy”,
które to licencje lub sublicencje będą
wymienione i szczegółowo opisane
w Dokumentacji Powykonawczej.

§ 8 ust. 2.1 załącznika nr 2b
do SIWZ – wzór umowy

Termin realizacji zamówienia: 300 dni od
daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia: 300 dni od
daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż
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Miejsce w którym dokonano
modyfikacji zapisów

Treść zapisów przed modyfikacją

Platforma Programowa

§ 8 ust. 2.1 załącznika nr 2b
do SIWZ – wzór umowy
Platforma Programowa

Treść zapisów po modyfikacji
do dnia 31.08.2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od niezrealizowanej umowy w
przypadku przekroczenia terminów
wskazanych na jej realizację w § 4 ust. 2
umowy. W takim przypadku
Zamawiającemu przysługiwać będzie
naliczenie kar w wysokości 20%
niezrealizowanego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy w przypadku
przekroczenia terminów wskazanych na jej
realizację w § 4 ust. 2 umowy. W takim
przypadku Zamawiającemu przysługiwać
będzie naliczenie kar w wysokości 20%
zamówienia.

Postanowienia ust. 2 nie wyłączają prawa
Zamawiającego do dochodzenia od
Postanowienia ust. 2 nie wyłączają prawa
Wykonawcy odszkodowania
Zamawiającego do dochodzenia od
uzupełniającego na zasadach ogólnych do
Wykonawcy odszkodowania
§ 8 ust. 4 załącznika nr 2b do
wartości łącznej umowy, jeżeli wartość
uzupełniającego na zasadach ogólnych do
SIWZ – wzór umowy
powstałej szkody przekroczy wysokość kar
wartości łącznej umowy, jeżeli wartość
Platforma Programowa
umownych z wyłączeniem utraconych
powstałej szkody przekroczy wysokość kar
korzyści. Całkowita odpowiedzialność
umownych z wyłączeniem utraconych
odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona
korzyści.
jest do wysokości 100% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w §7 ust. 1 Umowy Platforma
Programowa, dla dostarczanego
Oprogramowania Standardowego
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia
Zamawiającemu licencji/sublicencji na
Pkt III.1 załącznika nr 6 do
warunkach określonych przez producenta,
umowy PP – Licencje i Kody
na liczbę licencji, wynikających z
Źródłowe
Załącznika nr 3 do Umowy – „Opis
Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznika
nr 1 do Umowy - „Formularz Ofertowy”,
które to licencje lub sublicencje będą
wymienione i szczegółowo opisane w
Dokumentacji powykonawczej.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w §7 ust. 1 Umowy Platforma
Programowa, dla dostarczanego
Oprogramowania Standardowego
Wykonawca zobowiązuje się do zakupu
lub udzielenia Zamawiającemu
licencji/sublicencji na warunkach
określonych przez producenta, na liczbę
licencji, wynikających z Załącznika nr 3 do
Umowy – „Opis Przedmiotu Zamówienia”
oraz Załącznika nr 1 do Umowy „Formularz Ofertowy”, które to licencje
lub sublicencje będą wymienione i
szczegółowo opisane w Dokumentacji
powykonawczej.

Najpóźniej do dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego Infrastruktury
Serwerowej Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wszystkie niezbędne
§ 6 ust. 7 załącznika nr 2a do
dokumenty, w szczególności dokumenty
SIWZ – wzór umowy
gwarancyjne i licencyjne. Niedostarczenie
Infrastruktura Serwerowa
dokumentów stanowi dla Zamawiającego
podstawę do odmowy podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego
Infrastruktury Serwerowej.

Najpóźniej do dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego Infrastruktury
Serwerowej Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wszystkie niezbędne
dokumenty, w szczególności dokumenty
gwarancyjne, licencyjne oraz
dokumentację eksploatacyjną i
powykonawczą. Niedostarczenie
dokumentów stanowi dla Zamawiającego
podstawę do odmowy podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego
Infrastruktury Serwerowej.

11/14

Miejsce w którym dokonano
modyfikacji zapisów

Treść zapisów przed modyfikacją

Treść zapisów po modyfikacji

W przypadku gdy Wykonawca nie
uwzględni uwag lub zastrzeżeń w
wyznaczonym terminie albo będą one
uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił
§ 6 ust. 4 załącznika nr 2a do Zamawiający, Zamawiający będzie
SIWZ – wzór umowy
uprawniony do odstąpienia od umowy w
Infrastruktura Serwerowa
całości lub w części, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu w tym
zakresie oraz do żądania zapłaty kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 2
lit. a) Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie
uwzględni uwag lub zastrzeżeń w
wyznaczonym terminie albo będą one
uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił
Zamawiający, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w tym zakresie.

W przypadku gdy Wykonawca nie
uwzględni uwag lub zastrzeżeń w
wyznaczonym terminie albo będą one
uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił
§ 6 ust. 5 załącznika nr 2b do Zamawiający, Zamawiający będzie
SIWZ – wzór umowy
uprawniony do odstąpienia od umowy w
Platforma Programowa
całości lub w części, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu w tym
zakresie oraz do żądania zapłaty kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 2
lit. a) Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie
uwzględni uwag lub zastrzeżeń w
wyznaczonym terminie albo będą one
uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił
Zamawiający, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w tym zakresie.

Jeżeli opóźnienie realizacji przedmiotu
zamówienia nastąpi z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
następujące kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości umowy
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy
po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 i § 6
ust. 4 do kwoty odpowiadającej 15%
wartości umownej brutto wskazanej w § 7
ust. 1. Po osiągnięciu wysokości kar
§ 8 ust. 2 załącznika nr 2a do umownych odpowiadających 15%
SIWZ – wzór umowy
wartości brutto umowy (wskazanej w § 7
Infrastruktura Serwerowa
ust. 1) Zamawiającemu przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z prawem
naliczenia kary umownej w wysokości
20% niezrealizowanego zamówienia.
b) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 gdy
Zamawiający wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
c) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1, gdy
Wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.

Jeżeli opóźnienie realizacji przedmiotu
zamówienia nastąpi z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
następujące kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości umowy
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy
po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 do
kwoty odpowiadającej 15% wartości
umownej brutto wskazanej w § 7 ust. 1. Po
osiągnięciu wysokości kar umownych
odpowiadających 15% wartości brutto
umowy (wskazanej w § 7 ust. 1)
Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy z prawem
naliczenia kary umownej w wysokości
20% niezrealizowanego zamówienia.
b) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
c) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.
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Jeżeli opóźnienie realizacji przedmiotu
zamówienia nastąpi z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
następujące kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości umowy
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy
po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 i § 6
ust. 4 do kwoty odpowiadającej 15%
wartości umownej brutto wskazanej w § 7
ust. 1. Po osiągnięciu wysokości kar
§ 8 ust. 2 załącznika nr 2b do umownych odpowiadających 15%
SIWZ – wzór umowy
wartości brutto umowy (wskazanej w § 7
Platforma Programowa
ust. 1) Zamawiającemu przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z prawem
naliczenia kary umownej w wysokości
20% niezrealizowanego zamówienia.
b) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 gdy
Zamawiający wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
c) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1, gdy
Wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.

Jeżeli opóźnienie realizacji przedmiotu
zamówienia nastąpi z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
następujące kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości umowy
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy
po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 do
kwoty odpowiadającej 15% wartości
umownej brutto wskazanej w § 7 ust. 1. Po
osiągnięciu wysokości kar umownych
odpowiadających 15% wartości brutto
umowy (wskazanej w § 7 ust. 1)
Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy z prawem
naliczenia kary umownej w wysokości
20% niezrealizowanego zamówienia.
b) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
c) w wysokości 20% wartości umownej
brutto wskazanej w § 7 ust. 1, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.

§ 8 ust. 2.2 załącznika nr 2a
do SIWZ – wzór umowy
Infrastruktura Serwerowa

–

W przypadku łącznego zaistnienia
przesłanek naliczenia kar umownych
określonych w § 8 ust. 2 lit. a) i lit. b),
Zamawiający naliczy wyłącznie karę
umowną określoną w § 8 ust. 2 lit. b)

§ 8 ust. 2.2 załącznika nr 2b
do SIWZ – wzór umowy
Platforma Programowa

–

W przypadku łącznego zaistnienia
przesłanek naliczenia kar umownych
określonych w § 8 ust. 2 lit. a) i lit. b),
Zamawiający naliczy wyłącznie karę
umowną określoną w § 8 ust. 2 lit. b)

§ 8 ust. 3.1 załącznika nr 2a
do SIWZ – wzór umowy
Infrastruktura Serwerowa

Łączna
wysokość
kar
umownych
należnych Zamawiającemu zastrzeżonych
w umowie nie przekroczy 50% łącznej
wartości zamówienia określonej w § 7 ust.
1.

Łączna
wysokość
kar
umownych
należnych Zamawiającemu zastrzeżonych
w ust. 3 nie przekroczy 50% łącznej
wartości zamówienia określonej w § 7
ust. 1.

§ 8 ust. 3.1 załącznika nr 2b
do SIWZ – wzór umowy
Platforma Programowa

Łączna
wysokość
kar
umownych
należnych Zamawiającemu zastrzeżonych
w umowie nie przekroczy 50% łącznej
wartości zamówienia określonej w § 7 ust.
1.

Łączna
wysokość
kar
umownych
należnych Zamawiającemu zastrzeżonych
w ust. 3 nie przekroczy 50% łącznej
wartości zamówienia określonej w § 7
ust. 1.

Pkt II.1 załącznika nr 6 do

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o
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którym mowa w §7 ust. 1 Umowy
Infrastruktura Serwerowa, po odbiorze
Dokumentacji eksploatacyjnej i
powykonawczej, o której mowa w §3 ust.
1.2.8 udziela na czas nieoznaczony
Zamawiającemu nieodpłatnego zezwolenia
na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego i udziela Zamawiającemu
niewyłącznej licencji/sublicencji do
Dokumentacji eksploatacyjnej i
powykonawczej za wyjątkiem części
Dokumentacji producentów urządzeń i
Oprogramowania Standardowego, na
polach eksploatacji określonych poniżej:
(...)

którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy
Infrastruktura Serwerowa, po odbiorze
Dokumentacji eksploatacyjnej i
powykonawczej, o której mowa w §6 ust. 7
udziela na czas nieoznaczony
Zamawiającemu nieodpłatnego zezwolenia
na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego i udziela Zamawiającemu
niewyłącznej licencji/sublicencji do
Dokumentacji eksploatacyjnej
i powykonawczej za wyjątkiem części
Dokumentacji producentów urządzeń i
Oprogramowania Standardowego, na
polach eksploatacji określonych poniżej:
(...)

Sekcja II 2.7) Ogłoszenia o
zamówieniu

Okres w dniach: 300

Okres w dniach: 300 jednak nie dłużej niż
do dnia 31.08.2019 r.

Sekcja III 1.3) Ogłoszenia o
zamówieniu

(…) Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: Na
potwierdzenie spełniania warunku
Zamawiający żąda:(1) na podstawie art.
25a ust. 2 ustawy Pzp –dołączenia do
oferty oświadczenia (jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia,
dalej JEDZ) o braku podstaw do
wykluczenia – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (…)
Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu w
zakresie określonym w Rozdziale III pkt
1.2.2 i 1.2.3 SIWZ. (….)

(…) Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: Na
potwierdzenie spełniania warunku
Zamawiający żąda:(1) na podstawie art.
25a ust. 2 ustawy Pzp –dołączenia do
oferty oświadczenia (jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia,
dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 4 do SIWZ (…) Oświadczenie musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w
Rozdziale III pkt 1.2.3 i 1.2.4 SIWZ. (….)

Sekcja VI 3) Ogłoszenia o
zamówieniu

(…) Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie
kryteriów o wadze: DLA ZADANIA NR
1: a) cena oferty brutto, z wagą 60 %, co
odpowiada 60 pkt, b) terminy usunięcia
awarii, z wagą 20 %, co odpowiada 40 pkt,
co odpowiada 100 pkt co łącznie daje 100
% (...)

(…) Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie
kryteriów o wadze: DLA ZADANIA NR 1:
a) cena oferty brutto, z wagą 60 %, co
odpowiada 60 pkt, b) terminy usunięcia
awarii, z wagą 40 %, co odpowiada 40 pkt,
co odpowiada 100 pkt co łącznie daje 100
% (...)

umowy IS - Licencje

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 11c, art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie terminu
składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 26.09.2018 r., na godz. 9:00. Przesunięciu ulega
również termin otwarcia ofert na dzień 26.09.2018 r., na godz. 9:30, tym samym modyfikacji ulegają zapisy
Rozdz. VI pkt 2., Rozdz. IX Apkt 1 i Rozdz. IX Bpkt 1 SIWZ oraz Sekcji IV.2.2) i IV. 2.7) ogłoszenia o zamówieniu.

wyk. w 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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