Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewpdzki w Katowicach

znak:WAG-II.261.30.2019

Katowice, dnia

kwietnia 2019 r.

WAG-II.W/).^$.EA.2019

DO
WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 7/pn/2019-dostawa przelqcznikow sieciowych

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(j.t.Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc zapytan do SIWZ, jakie
wplyn^ly w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego oraz
udzielam odpowiedzi (wyjasnien). Pytania - wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone przed
uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust.1 pzp.
Pytanie 1:

Zwracamy si? z wnioskiem o wyjasnienie, czy Wykonawca podczas realizacji Umowy b?dzie przetwarzal
dane osobowe, ktorych administratorem jest Zamawiajacy. W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi
na powyzsze pytanie zwracamy si? z wnioskiem o udost?pnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania
zgodnej z art, 28 ust. 3 RODO, tj. w szczegolnosci zawierajacej wykaz rodzaju danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, a takze kategorii osob^ ktorych one dotycza.
Odpowiedz;

SIWZ zawiera dwie klauzule informacyjne dotyczace przetwarzania danych osobowych, tj.:

1) Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych osob uczestniczacych
w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego przez Slaski Oddzial Wojewodzki NFZ por.pktXVmSIWZ;

2) Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania w Slaskim Oddziale Wojewodzkim NFZ danych
osobowych pracownikow kontrahenta w zwiazku z zawarciem i realizacja umowy (pzp) zalacznik nr 4 do umowy(wzoru umowy).

Dokumenty te okreslaja mi?dzy inhymi administratora danych, eel i podstawy przetwarzania danych,
a takze prawa osob, ktoiych dane dotycza.

Niniejsze nalezy uznac za wystarczajace dla realizacji celow RODO.
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Pytanie 2:

Pytanie dot. §2 ust. 1 umowy:
Zwracamy si? z wnioskiem o pbtwierdzenie, iz za dat? realizacji dostawy zostanie uznany dzien, w ktorym
Wykonawca rzeczywiscie

wykona, a nie dzien, w ktoiym zostanie podpisany protokol odbioru

(zakiadaj^c, iz nie zostanie on podpisany tego samego dnia).
Pytanie 3:

Pytanie dot. §2 ust. la umowy:
Zwracamy si? z wnioskiem o potwierdzenie, iz za dat? realizacji prac wdrozeniowych zostanie uznany
dzien, w ktorym Wykonawca zglosi gotowosc do ieh odbioru, a nie dzien, w ktorym zostanie podpisany
protokol odbioru (zakladaj^c, iz nie zostanie on podpisany tego samego dnia).
W przeeiwnym wypadku Wykonawca b?dzie ponosil ryzyko odpowiedzialnosci za powstanie opoznien,
na ktore nie mial on wplywu.
Odpowiedz na pytanie 213;

Zgodnie z zapisami §2 ust.l wzoru umowy Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowac dostaw? sprz?tu
obj?tego przedmiotem umowy w terminie do 40 dni licz^c od dnia.zawarcia umowy.
Zgodnie z §2 ust.7 wzoru umowy dostawa sprz?tu winna zostac potwierdzona protokolem dostawy, ktory
winien zawierac dane zgodnie z zal^cznikiem nr 5 do umowy- wzorem protokohi dostawy.
Zgodnie z §2 ust.8 wzoru umowy konkretny termin (dzien) dostawy Wykonawca zobowi^zany b?dzie
uzgodnic z Zamawiaj^cym telefonicznie lub za posrednictwem poezty elektronicznej, z zastrzezeniem.
iz termin ten nie moze naruszac teiminu wskazanego w §2 ust.l umowy.

Dla uznania, iz dostawa sprz?tu zostala wykonana z zachowaniem wyznaczonego terminu (40 dni),
koniecznejestjej zrealizowanie, tj. dostarczenie sprz?tu, najpozniej w ostatnim dniu tego terminu.
Za. dat? realizacji dostawy sprz?tu zostanie zatem uznany faktyczny dzien dostawy, co zostanie
stwierdzone w protokole dostawy.
W tym miejscu nalezy wskazac, iz obowi^ek sporz^dzenia protokohi dostawy w oparciu o zal^czony

wzor protokohi, spoczywa na Wykonawcy, zas niebezpieczehstwo utraty lub uszkodzenia sprz?tu
przechodzi na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokohi dostawy.
Przytoczone zapisy wzoru umowy wskazuj^, iz protokol dostawy winien zostac podpisany w dniu

faktycznego zfealizowania dostawy sprz?tu.
Zgodnie z zapisami §2 ust.la wzoru umowy Wykonawca zobowi^any jest zrealizowac prace
wdrozeniowe obj?te przedmiotem umowy w terminie do 60 dni licz^c od dnia podpisania protokohi
dostawy.

Zgodnie z §2 ust.11 wzoru umowy, zrealizowanie prac wdrozeniowych winno zostac potwierdzone
protokolem wdrozenia, ktory winien zawierac dane zgodnie z zal^cznikiem nr 6 do umowy - wzorem
protokohi wdrozenia.

Dla uznania, iz prace wdrozeniowe zostaly wykonane z zachowaniem wyznaczonego terminu (60 dni),
konieczne jest ich zrealizowanie najp6zniej w ostatnim dniu tego terminu.
Za dat? realizacji prac wdrozeniowych zostanie zatem uznany faktyczny dzien ich zakohczenia, co
zostanie stwierdzone w protokole wdrozenia.

W tym miejscu nalezy wskazac, iz obowiqzek sporz^dzenia protokohi wdrozenia w oparciu o zal^czony
wzor protokohi, spoczywa na Wykonawcy.

Przytoczone: zapisy wzoru umowy wskazuj^, iz protokoi wdrozenia winien zostac podpisany w dniu
faktycznego zrealizowania(zakonczenia) prac wdrozeniowych.

Podpisanie protokohi wdrozenia zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania
umowy i b^dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w sytuacji
zgodnosci realizacji calego przedmiotu umowy z umow^, tj. gdy tresc protokohi wdrozenia b^dzie
potwierdzaia nalezyte wykonanie umowy (tj. dostawa sprz^tu i prace wdrozeniowe). W tym znaczeniu
protokoi wdrozenia b^dzie stanowiljednoczesnie protokoi kohcowy.
Pytanie 4:
Pytanie dot. §2 ust. 2 umowy:

Zwraeamy uwag?, iz w zakresie dotycz^cym warunkow licencyjnych na oprogramowanie dostarczane wraz
z urz^dzeniami, Zamawiaj^cy okresliljedynie czas, najaki maja one zostac udzielone.
W zwi^zku z tym, zwraeamy si? z wnioskiem o potwierdzenie, iz licencje dostarczone przez Wykonawc?
maj^ zostac udzielone przez ich producentow na ich standardowych warunkach.
Odpowiedz;

Oprocz okreslenia. czasu, na jaki winhy zostac udzielone licencje na oprogramowanie dostarczone
w ramaeh zamowienia (licencje na oprogramowanie komputerowe) - w SIWZ, a kdnkretnie w.formularzu

opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy otoeslono rowniez zasady i wymogi dotycz^ce
lieencji.

Zamawiaj^cy odsyla zatem do zapisow §2 ust.2, ust.3 oraz ust.4 wzoru umowy, a takze do pkt III pkt 2 lit.
d)SIWZ oraz pkt III lit.d) formularza opis przedmiotu zamowienia.

Zgodnie z §2 ust.2 wzoru umowy, licencje na oprogramowanie dostarczone w ramaeh umowy (licencje na
oprogramowanie komputerowe) zostajq udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca oswiadcza,
iz posiada prawo do ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszajqc prow innych osob lub podmiotow, w
tym prow autorskich, prawa wlasnosci, prow do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,

ze Wykonawca ponosiz iego tytulu calkowitq odpowiedzialnosc prawnq ifmansowq.
Wykonawca oswiadcza, iz licencje dostarczone w ramaeh niniejszej umowy uprawniajq Zamawiajqcego do
uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami
i modyfikacjami)zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ichfunkcjonalnosci.
Wykonawca zobowiqzuje si§ przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze ewentualne
nosniki CD lub DVD zwiqzane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4 ust.l bqdz ust.2
umowy, w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiqzuje si^ i oswiadcza, ze dokumenty licencyjne oraz nosniki, o ktdrych mowa
w ust.3, nie naruszajq praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci, praw
do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowitq
odpowiedzialnosc prawnq ifinansowq.
Powyzsze zapisy zabezpieczaj^ prawa producentow oprogramowania. Zwraca si? uwag?, iz pod poj?ciem
„oprogramowanie" rozumie

si?

oprogramowanie

wbudowane/zainstalowane

oprogramowanie niezb?dne do poprawnego funkcjonowania sprz?tu.

na sprz?cie

b^dz

Pytanie 5:

Pytanie dot. §2 ust. 10 Umowy:

Zgodnie z przedmiotowym paragrafem niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
dpstarczanego sprz^tu przeehodzi na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokolu dostawy.
Zwracamy jednak uwag?, iz w takiej sytuacji Wykonawca b^dzie ponosil lyzyko odpowiedzialnosci za
zdarzenia, na ktore nie b^dzie mial zadnego wplywu.
W zwi^zku z powyzszym, zwracamy si? z wnioskiem q zmian? przedmiotowego postanowienia na
nast?puj^ce: „NiebezpieGzenstwo utraty lub uszkodzenia, dostarczanego sprz?tu przeehodzi na
Zamawiajqcego z chwilq ich dostarczema Zamawiaj^cemu."
Odpowiedz;

Bior^c pod uwag? wyjasnienia zawarte w odpowiedzi na pytanie 2 i 3 nalezy stwierdzic, iz z zalozenia

protokol dostawy winien zostac podpisany w dniu jej faktycznego zrealizowania, zwlaszcza, ze protokol

ten sporz^dza sam Wykonawca w oparciu o wzor stanowi^cy zai^cznik nr 5 do umowy (wzoru umowy).
Dzieh zrealizowania dostawy powinien zatem bye jednoczesnie dniem podpisania protokohi dostawy
stwierdzaj^cego dostarczenie ,sprz?tu.

Brak zatem przesianek dla dokonywania wnioskowanej modyfikacji zapisu umowy.
Pytanie 6:

Pj^anie dot. §5 ust. 5 Umowy:

Zwracamy si? z wnioskiem o wpfowadzenie do przedmiotowego postawienia modyfikacji, zgodnie z ktor^
zapewnienie przez Wykonawc? tymczasowego urzqdzenia zast?pczego wstrzymuje czas naprawy.

W przeciwnym razie Wykonawca w celu dotrzymania wskazanych terminow zobowi^zany b?dzie
do utrzymywania zaplecza urz^dzeh zamiennych, co z kolei wi^ze si? z wyzszym kosztem realizacji
umowy oraz cen^ zaoferowan^ w ofercie.
Odpowiedz;

Wzor umowy nie przewiduje rozwi^zania polegaj^cego na wykorzystaniu tymczasowego urz^dzenia
zast?pczego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi^any b?dzie do usuni?cia wad fizycznych przedmiotu
umowy (naprawa) lub do dostarcizenia nowego przedmiotu wolnego ,od wad (wymiana), jezeli wady
ujawni^ si? w okresie gw^ancji. SIWZ, w tym wzor umowy nie zawiera regulacji o urz^dzeniu
zast?pczym/zamiennym.
Pytanie 7:

Pytania dot. §6 Umowy:

a) Zwracamy si? z wnioskiem o potwierdzenie, iz ilekroc w przedmiotowym paragrafie poshizono si?
poj?ciem „op6znienia" nalezy przez nie rozumiec opomienie powstaie na skutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca.

W przeciwnym razie Wykonawca b?dzie ponosil ryzyko odpowiedzialnosci za opomienie powstaie
z przyczyn, na ktore moze nie miec realnego wplywu.

b) Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na wprowadzenie do umowy postanowienia o nast?puj4cej tresci:
„Limit kar umownych naliczanych przez Zamawiaj^cego na podstawie niniejszej umowy wynosi 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy".
f\
4

Niezalemie od powyzszego zwracamy si? z wnioskiem o zmian? brzmienia §6 ust.2 umowy
na nast^puj^ce: „Zamawiaj4cemu przyshiguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz rownowartosci 100% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 1 umowy."

Wprowadzenie powyzszych modyfikacji pozwoli Wykonawcom ograniczyc ryzyko wi^z^ce si? z realizacjq
przedmiotu umowy i przez to przedstawic Zamawiaj^cemu kprzystniejsze dla niego oferty.
Odpowiedz;

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zmian? zapisow §6 wzom umowy.
Kary umowne, o ktorych mowa w §6 ust.l dotycz^ okolicznosci istotnych z punktu widzenia przedmiotu
oraz celu realizacji zamowienia.

Poj?cie „op6znienie" nalezy rozumiec co do zasady jako kazdy przypadek niewykonania zobowi^zania
w terminie, przy uwzgl?dnieniu ponizszego.

Zwraca si? uwag?, iz zgodnie z §6 ust.4 wzoru umowy, sarikcja w postaci kary umownej zostaje
wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie

i orzecznictwic (zdarzcnic zcwn?trznc, nicmoznosc jcgo przcwidzcnia, niemoznosc zapobiczcnia jcgo
skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalnc dzialania przyrody, zamicszki ulicznc, o ilc
mialy wplyw na wykonanic umowy.
Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rownicz w przypadku, gdy odst^picnic od umowy
b^dz rozwiqzanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow
wykonania umowy bqdz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest zobowiqzany na
podstawie niniejszej umowy,zostato spowodowane okolicznosciami lezqcymi po stronie Zamawiajqcego.
Dodatkowo w tym miejscu nalezy podniesc, iz zgodnie z art. 473 §1 kc dhiznik moze przez umow? przyj^c
odpowiedzialnosc za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanic zobowiqzania z powpdu oznaczonych
okolicznosci, za ktore na mocy ustawy odpowiedzialnosci nie ponosi.
Okolicznosci, za ktore dluznik odpowiada, mog^ wynikac z ustawy lub bye okreslone przez same strony
zgodnie z brzmieniem art. 472 i art. 473 oraz trescig art. 361 § 2 kc.
Jak stwierdza W. Popiolek w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, red. K. Pietrzykowski, Wyd.
C.H.Beck, W-wa 2005: „Umowa strpn moze rozszerzac zakres okolicznosci, za ktore dluznik ponosi

odpowiedzialnosc. I tak np. dluznik moze przyj^c odpowiedzialnosc za szkod? wyrz^dzon^ z przyczyn
przez niego niezawinionych (umowne uksztaltowanie odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka; por. uchwala
SN (7) z 22.2.1971 r.. Ill CZP 79/70, OSN 1971, Nr 12, poz.206; (.,.)) albo,odpowiedzialnosc

bezvyzgl?dn^ typu gwarancyjnego albo za zwykle niedbalstwo, jezeli ustawa ogranicza jcgo
odpowiedzialnosc do winy umyslnej i razqcego niedbalstwa (...). Granice dopuszczalnosci umownego
rpzszerzenia odpowiedzialnosci wyznaczaj^ ogolne granice swobody umow,okreslone w art. 3531 .(...)."
A zatem „Dlumik moze przyj^c na siebie takze odpowiedzialnosc za szkod? wyrz^dzon^
z przyczyn przez niego niezawinionych (tzw. odpowiedzialnosc obiektywna) w sytuacjach, gdy taka jcgo

odpowiedzialnosc nie wynika z przepisow ustawy."- por. Kodeks cywilny. Komentarz. Wydanie XVIII,
2018, red. K. Osajda(zrodlo: www.legalis.pl).

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zmian? tresci §6 ust.2 wzoru umowy.

Zamawiaj^cy nie moze pozbawic si? mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupehiiaj^cego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
Zamawiaj^cy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzania 20% limitu kar umownych.
Pytanie 8:
Pytanie dot. §8 ust. 4 Umowy:

Zwracamy si? z wnioskiem o potwierdzenie, iz 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r?kojnii za wady
przedmiotu umowy, rozumianego jako 60 miesi?cy od momenta podpisania protokohi odbioru wdrozenia,
niezaleznie od tego, ezy w ramach gwarancji poszczegolne urzqdzenia zostan^ wymienione na nowe.
Odpowiedz;

Zamawiaj^cy potwierdza, iz 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r?kojmi za wady przedmiotu umowy.

Jednoczesnie poprawia si? omytk? pisarskq w §2 ust.l 1 zd.l in fine wzoru umowy, polegaj^c^ na omylce
w nazwie protokohi - po poprawieniu jest: „wzorem protokolu wdrozenia".
Udzielone wyjasnienia nie stanowi^ merytorycznej zmiany tresci SIWZ.

Jednoczesnie informuj?, iz przedluzaih termin skladania ofert do dnia 07.05.2019 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy pkt X lit.D
(ramka)oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
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