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WYKONAWCY

dotyczy: zamowienie nr 9/pn/2019 - Dostawa macierzy do sktadowania kopii zapasowych w Centrum
Zapasowym

W oparciu o 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? tresc zapytania- wniosku o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Waninkow Zamowienia (SIWZ), jaki wpiyn^i do Zamawiaj^cego
w dniu 18.09.2019 r.(e-mail) oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).
Zapytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni^zna,
Zamawiaj^cy dopuszcza jego zlozenie w postaei dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
Odpowiedz

Zamawiaj^ey potwierdza, ze w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni^zna, wadium
nalezy wniesc w postaei dokumentu elektronieznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronieznym przez wystawc? dokumentu.

Jednoczesnie Zamawiaj^ey informuje o dokonaniu zmiany SIWZ:
W pkt VIII SIWZ „Wymagania dotycz^ce wadium" pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni^ma, wadiurn (gwaraneje, por^czenia)
nalezy wniesc przed uplywem terminu skladania ofert na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfzkatowice.pl., poprzez przeslanie Zamawiaj^eemu oryginahi stosownego dokumentu wadialnego
wystawionego przez Gwaranta albo Por^czyciela — w postaei elektronicznej, opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu
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Gwaranta albo Por^czyciela. Wadium powiimo bye oznaczone w nast^puj^cy sposob: wadium
dotycz^ce post?powania nr 9/pny2019,
(nazwa Wykonawcy).
W razie zlozenia dokumentu w innej formie niz oryginal dokumentu elektronicznego
(np. w oryginale w dokumencie papierowym albo w elektronicznej kopii poswiadczonej
za zgodnosc z oryginalem) Zamawiaiacy uzna, iz wvmagane wadium nie zostalo wniesione

(oferta nie zostala prawidlowo zabezpieczona wymaganym wadium).

Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu
od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci
winien uwzgl^dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq. waznosci^ musi
obejmowac okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^ (60 dni). Bieg tego terminu
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem
zwiqzania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktorym upiywa termin skladania ofert. Wadium winno miec
charakter bezwarunkowv i nieodwolalny.

Zapytanie 2

Dotyezy § 2 ust. 8 Umowy.

Z uwagi na brzmienie § 2 ust. 8 Umowy, zgodnie z ktorym niebezpieczenstwo utraty lub
uszkodzenia dostarczanego i wdrazanego przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiaj^cego
z chwil^ podpisania protokolu dostawy i wdrozenia, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy
podpisze protokol odbioru w dniu dostawy pod warunkiem, ze zostanie ona zrealizowana zgodnie
z umowq..

Odpowiedz

Zgodnie z §2 ust.l wzoru umowy Wykonawca zobowi^zany jest zrealizowac przedmiot obj?ty
zamowieniem gwarantowanym w terminie do 60 dni licz^c od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem postanowien §7 umowy.

Zamowienie gwarantowane obejmuje dostaw? wraz z wdrozeniem macierzy dyskowej oraz
dyskow NL-SAS.

Zgodnie z §2 ust.2 zd.l wzoru umowy, w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa
opeji, Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do 60
dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji
obejmuje dostaw? wraz z wdrozeniem dyskow NL-SAS.

W wyzej wskazanych terminach Wykonawca zobowi^any jest rowniez przekazac Zamawiaj^cemu
wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem
umowy (por. §1 ust.7 wzoru umowy).

Dla uznania, iz zamowienie - odpowiednio gwarantowane b^dz obj?te prawem opcji - zostalo,
wykonane z zachowaniem wyznaczonego terminu (60 dni), konieczne jest jego zrealizowanie,
tj. dostarczenie i wdrozenie sprz?tu, najpozniej w ostatnim dniu tego terminu.
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Jak wskazuje §2 ust.6 wzoru umowy, konkretny termin (dzien) dostawy wraz z wdrozeniem
Wykonawca zobowi^zuje si§ uzgodnic z Zamawiaj^cym telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na adres e-mail wskazany w §4 ust.2
umowy,z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze naruszac terminu wskazanego odpowiednio w §2
ust.1 lub §2 ust.2 zd.l umowy.

Dostawa oraz wykonanie czyimosci wdrozeniowych sprz^tu (zarowno zamowienia
gwarantowanego,jak i obj^tego prawem opcji) winna zostac potwierdzona protokoiem dostawy i
wdrozenia, ktory winien bye sporz^dzony zgodnie ze wzorem protokolu dostawy i wdrozenia,
stanowi^cym zal^cznik nr 5 do umowy.

Protokoi ten w zakresie dotycz^cym zamowienia gwarantoWanego zostanie uznany za tozsamy
z potwierdzeniem nalezytego wykonania umowy i b^dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w sytuacji zgodnosci realizacji zamowienia
gwarantowanego z umow^(por. §2 ust.9 wzoru umowy).

Protokoi dostawy i wdrozenia (odpowiednio w zakresie zamowienia gwarantowanego oraz prawa
opcji) winien zatem zostac podpisany po dokonaniu przez Wykonawc? dostawy wraz
z wdrozeniem sprz?tu.
Zapytanie 3

Dotyczy § 3 ust. 6 i ust. 9 oraz § 7 ust. 1 a) Umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli z uwagi na dat? podpisania umowy termin realizacji 60 dni,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy nie uplynie do dnia 20.01.2020 r., o ktorym mowa w § 3
ust. 6 Umowy wowczas Zamawiaj^cemu nie b^dzie przyslugiwalo prawo do odstqpienia od
umowy. Odmieima interpretacji postanowien § 3 ust. 6 i 9 Umowy bylaby niedopuszczalna, gdyz
skracaiaby termin realizacji okreslony w § 2 ust. 2 Umowy.
Odpowiedz

W przypadku, gdy odst^pienie od umowy nast?puje po 20.01.2020 r., a do dnia odst^pienia nie
uplynie jeszcze termin realizacji zamowienia gwarantowanego lub odpowiednio prawa opcji
(w jednym i drugim przypadku 60 dni), Zamawiaj^cy b^dzie mogl skorzystac z prawa
do odst^pienia lub rozwi^zania umowy stosownie do regulacji wzoru umowy(w szczegolnosci § 7
ust.l pkt 1 i 2 wzoru umowy). Powyzsze podyktowane jest okolicznosci^, iz przedmiot umowy jest
finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku 2019.

Natomiast w sytuacji opisanej powyzej, Zamawiaj^cy nie obci^zy Wykonawcy kar^ umown^,
o ktorej mowa w § 6 ust.l lit. a wzoru umowy. W zwi^zku z tym w § 6 dodaje si? ust.5 w
brzmieniu:

„5. Sankcja w postaci kary umownej, o ktdrej mowa w ust.l lit. a zostaje wyl^czona w przypadku,
gdy odst^pienie od umowy lub rozwi^zanie umowy nast?puje po 20.01.2020 r., a odpowiednio -

do dnia odst^pienia albo rozwi^zania nie uplyn^l jeszcze termin realizacji zamowienia
gwarantowanego lub odpowiednio prawa opcji".
Zapytanie 4

Dotyczy § 3 ust. 6 i ust. 9 i § 7 ust. 2 a) Umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli z uwagi na dat? podpisania umowy termin realizacji 60 dni,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy nie uplynie do dnia 20.01.2020 r., o ktorym mowa w § 3 ust.
6 Umowy wowezas Zamawiaj^cemu nie b^dzie przysiugiwaio prawo do rozwi^zania umowy.
Odmienna interpretacji postanowien Umowy bylaby niedopuszczalna, gdyz skracalaby termin
realizacji okreslony w § 2 ust. 2 Umowy.
Odpowiedz

Parz odpowiedz na pytanie 3.

Zapytanie 5

Dotyezy § 5ust. 4 pkt a) oraz § 5 ust. 7 Umowy.

Wnioskujemy o wykreslenie z § 5 ust. 4 Umowy pkt a) gdyz produeenei sprz^tu nie zapewniaj^
takich warunkow, gwarancji i nie b?dzie mozliwe Spelnienie tego warunku zgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 7 Umowy ewentualnie o zmian? zapisu w taki sposob^ aby ryzyko
wyst^pienia sytuacji, w ktorej b^dzie konieczna wymiana bylo mozliwe . do skalkulowania
w ofercie (wnioskujemy aby naprawy o ktorych mowa w § 5 ust. 4 pkt a)zwi^kszyc do eo najmniej 3
1 aby dotyczyly one takiej samej wady sprz^tu)
Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, ze w § 5 ust. 4 pkt a) chodzi o wymian? wadliwego elementu
a nie caiego sprz^tu.
Odpowiedz:

Zamawiaj^cy zmienia tresc §5 ust.4 lit.a wzoru umowy nadaj^c mu brzmienie:

„a) na zqdanie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaly eo najnmiej trzy
naprawy, a przedmiot jest nadal wadliwy. W takim przypadku Zamawiaj^ey zglosi Wykonawcy
z^danie wymiany w trybie wskazanym w ust.8".
Zapytanie 6

Dotyezy § 6 ust. 1 Umowy.

Prosimy o zmian? postanowien § 6 ust. 1 Umowy ograniczaj^c l^czn^ wysokosc wszystkich kar
umownyeh naleznych Zamawiaj^cemu zastrzezonych w umowie w § 6 ust. 1 Umowy do 30 %

wartosei umowy. Odpowiedzialnosc z tytuhi kar umownyeh jest odpowiedzialnosci^ niezalezn^ od

szkody st^d brak jest uzasadnienia dla zqdania kar umownych bez jednoczesnego ograniezenia
maksymalnego ich limitu.

Odpowiedz

Zamawiaj^cy wyraza zgod? na ograniczenie l^cznej wysokosci kar umownych z tytuiow wskazanych
ponizej do 50% wynagrodzenia umowy.
Zamawiaj^cy wprowadza w §6 wzom umowy ust.6 w brzmieniu:
„6.Suma kar umownych naliczonych z tytuiow, o ktorych mowa w ust.l lit.b do lit.g, nie moze
przekroczyc 50% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.l umowy".
Zapytanie 7

Dotyczy § 6 ust. 1 Umowy.
Wnioskujemy, aby kary umowne okreslone w § 6 ust. 1 Umowy byly naliczane od zawinionego
opoznienia wykonawcy lub od opoznienia powstalego z przyczyn dotycz^cych wykonawcy.

Brak jest uzasadnienie dla obci^ania wykonawcy karami umownymi w sytuacji gdy opoznienie nie
lezy po jego stronie, gdyz w takim wypadku odpowiedzialnosc wykonawcy ksztahowana bylaby na
zasadzie ryzyka a nie na zasadzie winy.
Odpowiedz

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na proponowan^ zmian^ tresci §6 ust.1 wzoru umowy.
Kary umowne dotyczy okolicznosci istotnyCh z punktu widzenia przedmiotu oraz celu realizacji
zamowienia. Termin wykonania zamowienia, a takze pozostale terminy zwi^zane z czasem reakcji
i czasem naprawy (te ostatnie liczone w ramach okna czasowego od godz. 8.00 do 16.00),
wyznaczono z uwzgl^dnieniem zasady obiektywizmu.

Ponadto, zgodnie z §6 ust.4 wzoru umowy, sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona
w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie
i orzecznictwie; oraz w przypadku, gdy odst^pienie od umowy b^dz rozwi^zanie umowy przez
Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminu wykonania zamowienia b^dz
innego terminu, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.
Dodatkowo w tym miejscu nalezy podniesc, iz zgodnie z art. 473 §1 kc dluznik moze przez umow^

przyj^c odpowiedzialnosc za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zobowi^zania z poWodu
oznaczonych okolicznosci, za ktore na mocy ustawy odpowiedzialnosci nie ponosi.

Okolicznosci, za ktore diuimik o.dpowiada, mog^ wynikac z ustawy lub bye okreslone, przez.same
stirony zgodnie z brzmieniem art. 472 i art. 473 oraz tresci^ art. 361 § 2 kc.

Jak stwierdza W. Popioiek w: Kodeks cywilny. Koinentarz. Tom II, red. K. Pietrzykowski, Wyd.
C.H.Beck, W-wa 2005: „Umowa stron moze rozszerzac zakres okolicznosci, za ktore diuznik

ponosi odpowiedzialnosc. I tak np. diuznik moze przyj^c odpowiedzialnosc za szkod? wyrz^dzon^
z przyczyn przez niego niezawinionych (umOwne uksztaltowanie odpowiedzialnosci na zasadzie

ryzyka; por. uchwaia SN (7)z 22.2.1971 r.. Ill CZP 79/70, OSN 1971, Nr 12, poz.206; (...) albo
odpowiedzialnosc bezwzgl^dn^ typu gwarancyjnego albo za zwykle niedbalstwo, jezeli ustawa
ogranicza jego odpowiedzialnosd do winy umysinej i raz^cego niedbalstwa (...). Granice
dopuszczalnosci umownego rozszerzenia odpowiedzialnosci wyznaczaja ogolne granice swobody
umow,okreslone wart. 353^.(...)."
A zatem „Dluznik moze przyj^c na siebie takze odpowiedzialnosc za szkod? wyrz^dzona
z przyczyn przez niego niezawinionych (tzw. odpowiedzialnosc obiektywna) w sytuacjach, gdy
taka jego odpowiedzialnosc nie wynika z przepisow ustawy."- por. Kodeks cywilny. Komentarz.
Wydanie XVIII, 2018, red. K. Osajda(zrodlo: www.legalis.pl).
Zapytanie 8

Dotyczy § bmst. 2 Umowy.

Prosimy o wprowadzenie do § 6 ust. 2 Umowy postanowienia ograniczaj^cego odpowiedzialnosc

Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokosci l^cznej wartosci
przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnosc odszkodowawcz^ proponujemy ograniczyc do wysokosci rzeczjwiscie
powstalej (faktycznie wyrz^dzonej) straty powstalej w razie ewentualnego naruszenia warunkow
umowy. W granicach okreslonych w umowie wykonawca b^dzie ponosil odpowiedzialnosc
odszkodowawcza za normalne nast^pstwa swoich zachowah, ale z ograniczeniem jego
odpowiedzialnosci do poniesionej przez Zamawiaj^cego straty (szkody)z wylaczeniem utraconych
korzysci oraz do wartosci lacznej umowy. -Powyzsze pozwala precyzyjniej okreslic ryzyka i
ewentualne koszty finansowe, w zwi^zku z zawarciem umowy. Wobec powyzszego,
zaproponowany zapis, ktory w dalszym ci^gu chroni Zamawiaj^cego, uwzgl^dnia rowniez
uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalaj^c wykonawcy na oszacowanie ryzyka
zwiazanego z realizacja umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian? tresci §6 ust.2 wzoru umowy.
Zamawiajacy nie moze , pozbawic si? mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci.rzecz5wiscie poniesionej szkody, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Dokonajne niniejszym pismem - zmiany tresci SIWZ, nie powoduj^ zmiany tresci ogloszenia
0 zamowiehiu; nie wyiiiagaj^ rowniez przedluzenia terminu skiadania ofert.

Zmian dokonuje si^ na podstawie art.- 38 ust.4 ustawy Erawo zamdwien publicz:nych.
Termin skiadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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