Warszawa, 2016-03-17
WIF.261.1.2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na jest świadczenie usług wsparcia i asysty
technicznej Oracle, (WIF.261.1.2016).

Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że dokonano następującej modyfikacji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.
1.

§ 1 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem Umowy, jest zapewnienie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usługi asysty i wsparcia technicznego w odniesieniu do licencji
oprogramowania oraz sprzętu firmy Oracle, wyszczególnionych w Rozdziale 2
pkt 1.1. i 2 SIWZ, nabytych przez Zamawiającego na podstawie odrębnych
umów.

2. § 1 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, otrzymuje brzmienie
Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do zapewnienia świadczenia usługi
będącej przedmiotem niniejszej umowy.

3. § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, otrzymuje brzmienie
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usługi, o której mowa
w § 1 ust. 1 w okresie od 30 kwietnia 2016 roku do 22 czerwca 2017 roku.

4. § 4 ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, otrzymuje brzmienie
po 22 czerwca 2017 r., w wysokości brutto ……………. (słownie) zł, tj. netto
……………. (słownie) zł , w tym podatek VAT ……………. (słownie) zł zgodnie z
obowiązującą stawką VAT…… %.

Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.
Pytanie 1.
Dot. : § 1 i § 3 - Załącznik nr 2 do SIWZ ( Wzór umowy):
Uwaga zasadnicza związana jest z tym, że asysta techniczna może być świadczona
jedynie
przez
producenta
oprogramowania,
a
partner
producenta
oprogramowania może być jedynie pośrednikiem w sprzedaży asysty technicznej. W
związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów, które
umożliwiłyby również partnerowi producenta oprogramowania dostarczenie asysty
technicznej, natomiast sama usługa świadczenia asysty technicznej byłaby
wykonywana przez producenta oprogramowania, zgodnie z zasadami świadczenia
usług asysty technicznej. Czy w związku z tym Zamawiający zechce zastąpić w
tekście umowy:
-w § 1 ust. 1 sformułowanie: „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usługi asysty i wsparcia technicznego ” sformułowaniem: „
zapewnienie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty i
wsparcia technicznego”,
- w § 1 ust. 3 sformułowanie : „Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do
świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy” sformułowaniem:
„Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do zapewnienia świadczenia usługi
będącej przedmiotem niniejszej umowy”,
- w § 3 ust. 1 sformułowanie : „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia
usługi…” sformułowaniem : „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
świadczenia usługi…”?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Pytanie 2.
Dot. : § 4 ust. 1. pkt. 1) i pkt. 2) - Załącznik nr 2 do SIWZ ( Wzór umowy) :
Zgodnie z zapisami SIWZ usługa asysty i wsparcia technicznego Oracle ma być
zapewniona w terminie od dnia 30 kwietnia 2016 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku.
W § 4 ust. 1. pkt. 1) Zamawiający określił, że wynagrodzenie będzie płatne po
upływie każdorazowo okresu 3 miesięcy świadczenia usługi w czterech ratach. Skoro
Zamawiający wskazał 30 kwietnia 2016 r. jako termin rozpoczęcia usługi, zatem
czwarta rata zapłaty wynagrodzenia będzie dotyczyła okresu rozliczeniowego, który
zakończy się 29 kwietnia 2017 r. W związku z tym piąta rata, o której mowa w § 4 ust.
1. pkt. 2) powinna dotyczyć okresu od 30 kwietnia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.
Tymczasem w § 4 ust. 1. pkt. 2) Zamawiający wprowadził zapis: „po 22 czerwca 2016
r. w wysokości brutto…..”, który uniemożliwia otrzymanie wynagrodzenia za ostatni
okres świadczenia usługi. W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie zapisu §
4 ust. 1. pkt. 2) w sposób, który umożliwi otrzymanie wynagrodzenia za usługi od 30
kwietnia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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