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Poznań, 08.09.2017 r. 

DA-III-3.272.1.2017 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani post ępowaniem 
/Strona internetowa Zamawiaj ącego 

 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń sieciowych, oprogramowania, 
przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup wsparcia dla urządzeń 
sieciowych i oprogramowania do wirtualizacji  w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego 
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”.     
  
 

 
 

ODPOWIEDŹ  NA  PYTANIA  DO TREŚCI  SIWZ 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako ustawą, Zamawiający 
odpowiada na pytania przekazane w dniu 04 września 2017 r., bez ujawniania źródła 
zapytania: 
 
Dotyczy: Załącznik Nr 3.1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) 
1) § 1 pkt 6 

Czy Zamawiający dopuszcza prawo przekazania licencji przez Wykonawcę. Wykonawcy 
najczęściej nie posiadają praw do sublicencjonowania oprogramowania firm trzecich. 
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż nie jest producentem oprogramowania będącego 
przedmiotem postępowania. Nie jest twórcą systemów ani nie posiada do nich praw 
autorskich opisanych w licencjach producenckich. 

Mając na uwadze przedmiot umowy, tj. oprogramowanie komercyjne licencjonowane 
wyłącznie przez producenta, jedna z interpretacji zapisów tego paragrafu skutkuje tym,  
iż umowa – w istotnym jej aspekcie – jest niewykonalna. Tym samym wykonawca wnosi  
o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez wyraźne wskazanie, iż Zamawiający 
dopuszcza przekazanie licencji producenta przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść pkt 6 w § 1 na poniżej wskazaną treść: 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo sublicencjonowania na oprogramowanie 
będące przedmiotem umowy w zakresie określonym umową na rzecz Zamawiającego. 
Wykonawca oświadcza, iż jest w pełni uprawniony do udzielania ww. sublicencji, 
a udzielenie Zamawiającemu przedmiotowej sublicencji nie narusza praw osób trzecich. 
Zamawiaj ący dopuszcza przekazanie licencji producenta przez Wykonawc ę. 
W przypadku skierowania ewentualnych roszczeń przeciw Zamawiającemu, zgłoszonych 
przez osoby trzecie w związku z udzieleniem sublicencji, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o powyższym, a Wykonawca niezwłocznie zwolni Zamawiającego 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

 

2) § 3 pkt 13 

Wnosimy o usunięcie zapisu lub wyraźne rozdzielenie zapisów gwarancji oraz rękojmi  
w umowie. Ustawodawca w ustawie kodeks cywilny przewidział 2 letni okres rękojmi. 
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Wykonawca jest w stanie udzielić długiego okresu wsparcia (co jest bardziej korzystne  
dla Zamawiającego) ale nie jest w stanie z uwagi na charakter instytucji rękojmi zrównać tych 
dwóch uprawnień. W związku z tym wnosimy o usunięcie zapisu zrównującego okres rękojmi 
z okresem wsparcia, gdyż w przeciwnym razie Wykonawca będzie zmuszony udzielić 
krótszego okresu wsparcia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla pkt 13 w § 3 IPU. 

 

3) § 4 pkt 4 

Prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest ponoszenie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności za wszelkie  wady, które ujawnią  w trakcie użytkowania bez względu  
na przyczynę np. nieprawidłowej eksploatacji czy mowa jedynie o wadach fizycznych 
tkwiących w dostarczonym sprzęcie lub oprogramowaniu? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 4 i odsyła do pkt 9, który wyjaśnia intencje 
Zamawiającego. 

 

4) § 4 pkt 8 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający mówi w tym punkcie tylko o wadach 
wynikających ze sprzedanej rzeczy czy o wszystkich wadach urządzenia również 
wynikających z nieprawidłowego użytkowania ?, Wykonawca nadmienia jedynie, że brak jest 
uzasadnienia do wymieniania rzeczy, których wady ujawnia się na skutek nieprawidłowego 
użytkowania. 

Odpowiedź 

Odpowiedź jak w punkcie powyżej. 

 

5) § 4 pkt 9 

Wnosimy o uzupełnienie zapisu o osoby trzecie, którym Zamawiający udostępnił przedmiot 
umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu o zaproponowana treść. 

 

6) § 6 pkt 1 b) 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zamianę zastosowanego w tym paragrafie terminu 
opóźnienie na termin zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

7) § 6 pkt 6 a) 

Wnosimy o obniżenie kary i zmianę zapisu w przypadku odstąpienia Zamawiającego  
od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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8) § 6 pkt 1 c) 

Wnosimy o zmianę zapisu w przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji, serwisu oraz 
wsparcia technicznego producenta, określonych w § 4 oraz § 5 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę równą 0,1 % wartości ceny brutto, niesprawnego urządzenia  
za każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

9) § 6 pkt 1 d) 

Wnosimy o doprecyzowanie, o które świadczenia wsparcia posprzedażowego Zamawiający 
ma na myśli, w przypadku niedochowania których Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kwotę równą 0,05% wartości zamówienia, za każdą niewykorzystaną godzinę wsparcia 
deklarowanego w umowie ? 

Odpowiedź 

Powyższy zapis dotyczy wszystkich świadczeń wsparcia posprzedażowego opisanych  
w załączniku Nr 4.1 pkt g do SIWZ. 

 

10) § 6 pkt 5 

Wnosimy o ograniczenie kar umownych do wysokości wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane ograniczenia kar umownych. 

 

Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje zapisy w § 6 pkt. 1c i d: wysokość kary liczona 
będzie w odniesieniu do wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 umowy.  

 
 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców składających ofertę.  

Termin składania ofert upływa w dniu 04 października 2017 r. o godz. 10:00. 

Załącznik:  zmodyfikowany załącznik Nr 3.1 do SIWZ – 8 str. 

 

 

 
                    SEKRETARRZ   

WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

                      

                   Tomasz Grudziak 

 

 


