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WYJASNIENI,{ I ZMIANA. TRESCI SIWZ:

Dotyczy postgpowania o udzielenie zarn6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerorvego dla Instytutu Agrofiryki im. B.
Dobrzarf,skiego Polskiej Akademii Nauk rv Lublinie, A-2401-9114.

Zamawiq4cyidzialaj4c na podstawie art..l8 ust I i 2 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo
zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zn.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na
pytania o wyjasnienie tresci slwz przekaztetje tresd pytari wrazzwyjasnieniami:

Srtanie 1: 
I

Zal4czniknr,TC do SIWZ (Wz6r umowl')- g2 ust. 1:

..,.,.1.....,Yrkorawga 
zobowiqzuie sig sprzedali i dostarczyt do siedziby Zamawiajqcego oprogramowanie

Wykonawca zwraaa sig z wnioskiem o :zmiang sformulowania ,,oprogramowanie" na ,,eg4,emplar4
oprogramowdniil". Par. 2 ust. 1 uzyska brznienie:

,,l.Wykonaryca zobowiqzuje sig sprzealac i dostarczyt do siedziby Zamawiajqcego egzemplarx
oprogrilmowanis ... ..... "

Odpowiedf 1;

Tak, Zamawiaj4cy wyruin zgodg na powyLsz<> zmiany.

$rtanie2:
Zal1czniknr'7C do SIWZ (Wz6r umowl,) - $3 ust. 7:

,,7. Wykonawca udzieli Zamatuiajqcemu nieograniczonej terytorialnie licencji do oprogramowania, kt6ra
obeimuje prqvo do zainstalowania oprollramowania w pamigci masowej komputera, zaladowanie
w pamigci RIM komputera i korzystania .z:godnie z przeznaczeniem oprogramowania orqz warunkami
Zamawiaj qce go z aw artymi w SIWZ. "

Wykonawca iwraca sig z wnioskiem o zmiiang sformulowania,,nieograniczonej terytorialnie licencji do
oprogramowcinia" na ,,licencji na zusildach okreilonych w standardowej umowie licencyjnej
dostarczanej z egzemplarzem oprogramorrunia". Par. 3 ust. 7 uzyska brzmienie:

,,7. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu tl,icencji na zasadach okreilonych w sluntlardowej umowie
licencyjnej dbstarcZanej Z egzemplarzem oprograrnowa:nia, kt6ra obejmuje prawo do zainstalowania
oprogramowania w pamigci masowej komputera, zaladowanie w pamigci RAM komputera i korzystania
zgodnie z przeznaczeniem oprogramowaniet oraz warunkcrmi Zamawiajqcego zawartymi w SIWZ. "



Odpowiedf 2:
Tak,zamawiaj4cywyrailazgodgnapowyzs,,zezmiany.

Srtanie3: i

Zal4czniknr 7C do SIWZ (Wz6r umowy)r - g4 ust. 1:

,, I ' Zrealiz.owqnie przedmiotu umowy winno zostat potwierdzone protokolem odbioru podpisanym przez
przedstatuicielQ Zamawiaiqcego. Protokfil otlbioru zostanie podpisany po zainstalowaniu."
Powinny by6 iokreSlone ramy
z wnioskiem oidopisanie zdania:
miejsca dostatiy". Paragraf 4 ust.

czasowe r|lLa podpisanie protokolu, dlatego wykonawca zwraca sig
,,nie pdinilej nii 7 dni otl momentu dostarczenia przedmiotu umowy do
I uzyska trrzmienie:

,,1' Zrealizo*?(i" przedmiotu umowy winnct zostat potwlerdzone protokolem odbioru podpisanym przez
przedstawiciell\ Zamatuiaiqcego. Protokhl odbioru zostanie podpisany po zainstaloiarfu piz"Amfotu
umowy' nie pdiniej ni| 7 dni od momentu alostarczenia przedmioiu um'oiy do miejsca dostaiy.,'

Odpowiedf 3;:

Zamaw iaj1cyiv,ryraLa zgodg na powy Lsze z:miany.

$rtanie4: i

Ztl4czniknr lC do SIWZ (Wz6r umowy) - g4 usr.4 plkt a i b:
,,4' W przypaflku powzigcia przez Zamrm",iajqcego wqtpliwoici co do zgodnoici przedmiotu umowy,
y' szczlg'lnoici w zalcresie legalnoici oproSramowania 2omawiajqcy bgdzle miat pr:avvo do nastgpujqiejkontroli: i

a. zwrhce.niq sig-do producenta przedmiotu umowy o ltotwierdzenie zgodnoSci z umowq,
b. zlecenia,producentowi produktdw lub wskazan"*i prru producenta podmiotowi kontroli
produkt6w,Pod kqtem ich wa2noici i zalbresu uprawnittri gwarancyjnyci i ticencyinych.,,

Zanawiaj1cy zwraca sig z wnioskiem o zmiang na:

,,4' W przypadku powzigcia przez ZamawiaitTcego wqtpliw'oici co do przedmiotu umowy, w szczeg1lnoici
w zakresie legallnoici oprogramowania Zam,;rwiajqcy bgdzie mial prawo do nastgpujqcej kontroli:"

a. nur6cen,ia sig do producenta przedmi<ttu umowy o porwierdzenie legatnoiZi,
b. zleceniaproducentowi produhtfw lul,wskazanu*i prr", producenla podmi,otowi kontroli
produkt1wipod kqtem ich wainoici i zaJ:r,resu uprawnitzri licincyjnych.',

Odpowiedi 4:

Zamaw iaj4cy layr uha zgodE na powy Lsze zniany .

Pytanie 5: 
l

Zal4cznik nr 7C do SIWZ (Wz6r umowy) - g5 ust.2:
,,2' llynagrodzPnie brutto, o ktdrym mow.a y ust. I obejmuje wszelkie koszty nuiqzane z realizacjq
przedmiotu umlowy w tym w szczeg1lnoic:i koszt opakowaiia, dostarczenia, ubezpieczenia na czas
tyays4ortu' instqlacii, udzielenia licencii na o,progrqmowanie, przeszkoleniapracownikiw Zqmawiajqcego,
Swiadczenia uslug serwisu gwarancyin€go ot'ctz wszelkie nalezne oplaty i pidatki, w tym podatek VAT.,,
Wykonawca zv$aca sig z wnioskiem o doprecyzowanie, czy Zamawiaj1cy w zakresie czgsci 9 bgdziewynagal. instalacji oprogramowania orai przeszkolenia pracownik6w. Instalacja oprogramowania
tt Zamawiaj4cego, a takile przeszkolenie praoownikow Zatnawiaj4cego z obslugi opiogrurrro* ania wiqzesig z dodatkorvymi kosztami. JeLeli zamawiaj4cy w zakresie czgsci e nie ulozie wymagal instalacji
oprogramowaniaprzez Wykonawca oraznie.bgdzie wymagal przeszkolenia pracownik6w Zamawiaj4cego,
Wykonawca zwraca sig z wnioskiem o usuni,;.i", u-o*y-,rupir6* dotyczqlychinstalacji i przeszkolenia.
Po ich usunigciri punkt uzyska brzmienie:



,,2' v[/ynagrodTenie brutto, o kt6rym movvq w ust. I obeimuje wszelkie koszty z-wiqzane z realizacjqprzedmiotu 
"ry?'! w tym w szczeg1lnorici koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czastransportu, 

-udvielenia licencii na oprogro',mowanie, Swiadczenia uslug serwisu gwarancyjnego orazwszelkie nale2he oplaty i podatki, w tym pottlatek VAT.-

Odpowiedi 5:

ZamawiajqcSi nie wymaga instalacji opro{iramowania ani przeszkolenia pracownik6w. W rwiqzku z
powy2s4rm zamawiaj4cy wyru2a zgodg na,wnioskowane :zapisy.

Srtanie 6: 
;

Zal4czniknr 7C do SIWZ (Wz6r umowy,) - $6 ust. 4:
,,4. Za datg dokonania zaplaty przyjmuje sigt fl2isr4 obciq2enia rachunku bankowego Zamawiaiqcego.,,
Wykonawca ztyracasig z wnioskiem o zmiang tego zdaniana:

,,4' Za datg dolconania zaplaty rnva2q sig datg uznania rachunku bankowego ll/ykonawcy.,,

OdpowiedZ (:
Zamaw iaj1cli nie wyraz a zgody na p owy Lst:ze zmiany .

$rtanie 7: 
i

Zal4cz

,,1.1 za \ w wysokoici 0,S%wynagrodzeniabrutto, 1

wykonawca zytaca sig z wnioskiem o dcprecyzowanie wysokosci kar umownych poprzez dopisanie
zdania: ,,nie wigcei iednak ni| 5% wynagrod;zeoio umornugo brutto". punkt u"y.iu brzmienie:

,,1 ' l za aniu umowy, ti. d!<tstawie przedmiotu umowy, w wysokoici 0,5%o wynagrodzeniabrutto, $ 5 ust. I umowy, za-ka2dy dzieri opLinienii, nie iigcei jednak nit S%wynagr brutto!,

l

Odpowiedi 7i
Zamaw iaj1c! :\ruLa zgodg na powyZsz e zrniany .

i

Stanie 8: l

Zal1czniknr 7C do SIWZ (Wz6r umowy) .- g7 ust. 1.2:
,,L2 zA t magAnegoskladni , ..

5 ust. I ,. *owq w S

Wykonawca zwraca sig z wnioskiem o doprecyzowanie wysokosci kar umownych poprzez dopisanie
zdania: ,,nie wiiicei iednak nii 5% wynagrodii:enia u*oroegi brutto".punkt uzyska brzmienie:

tarczet

iJii,!,
ego bt,

OdpowiedZ 8:j

Z amaw iaj 4cy y,y r a2a zgo dg na p owy Lsze zrn i any.

$rtanie 9:

Zalqczniknr 7C do SIWZ (Wz6r umowy) __ g7 ust. 3:

'.



Zal4czniknr 7C do SIWZ (Wz6r umowy) - g7 ust.5:
,:5 ?!*!*!aiQgy ma prawo dochodzi| odsziiodowania uzupelniajqcego na zasadach Kodepsu Cywilnego,je2eli szkoda p(e\tiszy wysokoSt kar umov,nych.',

iedzialnoSci adekwatnego do wielko$ci konhaktu.
isanie zdania: ,,Strony postanawiajq, ie calkowita

.umowy jest ograniczona do kwoty
le:

I

I

OdpowiedZ 10:

Zamaw iaj 1cy i 
ni e wyra2 a zgo dy na p owyZs zl e zmiany .

'r3' I|rykonatvia wyraLa zgodg na potrqcenie kar umownych z naleznoici wynikajqcych z wystmuionej
faktury. " 

I

Wykonawca ,wruusig z wnioskiem o usunLigcie tego zapisu.

I

OdpowiedZ !:
Zamaw iajqqi nie wyraZ a zgo dy na powy L:;ze zmiany,

Srtanie 10:

I

Na podstawie atr". 38 ust 4 ustawy pzp Zamawiajqcy dokonuje zmiany tre5ci SIWZ
w powyZs4zni zakresie w stosunku do czgsr;i 9 przedmiotowego postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego.

zamawiai4ct' przedluza termin skladania i otwarcia ofert do dnia 06.03.2 014 r.Miejsce i godzina
skladania i otrVarcia ofert pozostaj4bez zmian.

Zamawiaj1cy prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu gl/ 744-50-67.

Kierownik Zamaw iaj 4c e go :

DYR.EK X'C)R


