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Katowice, dn. 10.10.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa systemu składowania danych na macierzach Hitachi HUS VM
o półkę dyskową wraz z serwisem w ramach projektu pt. 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: Pytanie dotyczy § 4 ust. 1 Umowy
Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy termin wykonania umowy został zastrzeżony w taki sposób, że nie może być wykonany
później niż w konkretnej dacie tj. 15.12.2017 r.
Z uwagi na fakt, że w chwili składania oferty nie jest możliwe określenie terminu zawarcia Umowy, a tym samym
określenie czasu jaki Wykonawca będzie miał na realizację umowy prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów
określających terminy realizacji umowy w dniach, tygodniach lub w miesiącach i zrezygnowanie ze sztywnego terminu
realizacji.
Ewentualnie, jeżeli z jakiś względów Zamawiający nie przychyli się to w//w wniosku prosimy o wprowadzenie do
Umowy dodatkowego postanowienia zapewniającego Wykonawcy minimalny 4 tygodniowy okres realizacji określony
w § 4 przy zachowaniu sztywnej daty. W przypadku, gdyby minimalny okres realizacji nie został zachowany z uwagi
na datę zawarcia Umowy wówczas czas realizacji przydłużony zostałby w takim zakresie jaki wymagany byłby dla
uwzględnienia minimalnego okresu realizacji. Powyższe jest istotne z uwagi na zastrzeżenie kar umownych z tytułu
opóźnienia w realizacji Umowy i możliwości odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji
Umowy (kara umowna w wysokości 2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji. W przypadku
przekroczenia 10 % wartości brutto umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z prawem
naliczenia kary umowne określonej w § 8 ust. 2 pkt 2 umowy.) Wykonawca nie mając wpływu na rzeczywisty termin
realizacji uzależniony od daty zawarcia umowy składając ofertę nie może przyjmować na siebie odpowiedzialności za
wykonanie umowy w konkretnej dacie.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 2 do SIWZ –
wzór umowy na: „Dostawa, Instalacja i Konfiguracja półki dyskowej nastąpi w terminie maksymalnie 4 tygodni od
dnia zawarcia umowy”.

Pytanie nr 2: Pytanie dot. § 8 Umowy
Prosimy o wprowadzenie do § 8 Umowy postanowienia ograniczającego łącznej wysokości kar umownych należnych
Zamawiającemu zastrzeżonych w umowie w § 8 Umowy do 50 % łącznej wartości zamówienia. Odpowiedzialność
z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością niezależną od szkody stąd brak jest uzasadnienia dla żądania kar
umownych bez jednoczesnego ograniczenia maksymalnego ich limitu.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 8 załącznika nr 2 do SIWZ – wzór
umowy poprzez dodanie zapisów ograniczających łączną wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu
zastrzeżonych w umowie do 50% łącznej wartości zamówienia.

Pytanie nr 3: Pytanie dot. § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy
Kary umowne określone w § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie
proporcjonalny do naruszenia i rażąco wygórowany.
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Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionych
dostaw. Wnioskujemy zatem o wprowadzenie do § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy zmian poprzez zmianę wartości procentowej
kar umownych maksymalnie do poziomu.0,2 %.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy § 8 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2 do SIWZ –
wzór umowy bez zmian.

Pytanie nr 4: Pytanie dot. § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna określona w § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy dotyczy zwłoki w rozbudowie
Systemu.
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający potwierdza, że kara umowna określona w § 8 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2
do SIWZ – wzór umowy dotyczy zwłoki w rozbudowie Systemu

Pytanie nr 5: Pytanie dot. § 8 ust. 5 Umowy
Wnioskujemy o wprowadzenie do 8 ust. 5 Umowy ograniczenia wartości odszkodowania do wartości Umowy
z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości
rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy.
W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne
następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty
(szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjniej określić
ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis,
który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy
pozwalając wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis § 8 ust. 5 załącznika nr 2 do SIWZ – wzór
umowy poprzez dodanie zapisów dot. ograniczenia wartości odszkodowania do wartości umowy z wyłączeniem
utraconych korzyści.

Równocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie załącznika
nr 2 do SIWZ – wzór umowy w zakresie:
Miejsce modyfikacji

Zapisy przed zmianą

Zapisy po zmianie

§ 4 ust. 1

Dostawa, Instalacja i Konfiguracja półki
Dostawa, Instalacja i Konfiguracja półki
dyskowej nastąpi w terminie maksymalnie 4
dyskowej nastąpi w terminie maksymalnie 4
tygodni, jednak nie później niż do dnia
tygodni od dnia zawarcia umowy
15.12.2017r.

§ 6 ust. 5

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 w
całości lub w części, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu w tym
zakresie oraz do żądania zapłaty kar
umownych, o których mowa w § 8 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 w
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 pkt 2
umowy.
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Zamawiający dokona zapłaty należności
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
prawidłowo wystawionej fakturze w ciągu 21
dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający dokona zapłaty należności
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
podstawie prawidłowo wystawionej fakturze
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 8 ust. 3.1

Brak zapisu

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

§ 8 ust. 5

Postanowienia ust. 2 i 4 nie wyłączają prawa
Zamawiającego
do
dochodzenia
od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, jeżeli wartość
powstałej szkody przekroczy wysokość kar
umownych za opóźnienie.

Postanowienia ust. 2 i 4 nie wyłączają prawa
Zamawiającego
do
dochodzenia
od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych do wartości łącznej
umowy, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych z
wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 8 ust. 6

W przypadku opóźnienia w płatności
Zapis wykreślony
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe wartości brutto opóźnionego
W związku z powyższym zianie ulega
świadczenia za każdy dzień opóźnienia
dotychczasowa numeracja zapisów paragrafu.
w płatności.

§ 7 ust. 3

Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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