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WIF-2121-19/2014

Do wszystkich
Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę asysty i wsparcia technicznego
Oracle Software Update License & Support, nr sprawy: WIF-212-2/2014
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu jw.
Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

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:
Zamawiający nie dokona zmian w powyższym zakresie.

Wykonawca, a nie producent oprogramowania jest stroną umowy zawartej w
wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego. To on w wyniku zawarcia
umowy bierze na siebie zobowiązania z niej wynikające, nawet, jeżeli przy jej
realizacji posługuje się podmiotem trzecim (producentem).

Pytanie 2.
Załącznik nr 1 do oferty (formularz cenowy) – wzór:
W nagłówku trzecie kolumny formularza cenowego znajduje się opis "okres
świadczenia usługi (raty)". Czy dla Zamawiającego wystarczającym będzie podanie
w odpowiednich rubrykach wyszczególnionych w kolumnie trzeciej formularza
cenowego okresu świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ tj. od 30.04.2014
r. do 29.04.2015 r.? Jeśli nie, to prosimy o podanie jakich informacji Zamawiający
oczekuje i co rozumie pod pojęciem raty w przypadku wskazania okresu świadczenia
usługi.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wypełnienie formularza cenowego w zakresie okresu
świadczenia usługi (raty) zaproponowane przez Wykonawcę.
Intencją Zamawiającego było podanie okresów kwartalnych, stosownie do
postanowień § 4 ust. 1 wzoru umowy, który przewiduje płatność w 4 równych ratach,
po upływie każdorazowo okresu 3 miesięcy świadczenia usługi.
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