Warszawa, dnia 03.12.2020 r.

DZP-361-1022-92/2020
Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2020 na: „Zakup pakietów specjalistycznego
oprogramowania do modelowania geologicznego”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Zestaw nr 1
1. W zakresie części nr III podanie przez Zamawiającego wymogu dostawy 1 szt. licencji nie do końca
precyzuje dokładnie typ licencji jaką jest on zainteresowany. Oprogramowanie spełniające wymogi
Zamawiającego w tej części dostępne jest z licencją jednostanowiskową (tzw. Single User),
jednostanowiskową z kluczem USB (tzw. Single User USB Dongle) oraz licencją
sieciową/pływającą (tzw. Network). Którym typem licencji jest w tym przypadku zainteresowany
Zamawiający i dla ilu użytkowników?

2. W odniesieniu do zapisów § 7 ust. 1 wzoru umowy, Wykonawca będący jedynie autoryzowanym
dystrybutorem określonego producenta, którego oprogramowanie spełnia wymogi Zamawiającego,
nie może zaoferować i udzielić gwarancji jak również rękojmi innych niż właściciel praw autorskich
do produktu, czyli sam producent. W odniesieniu do części nr III, prosimy o zmianę zapisów tego
ustępu w taki sposób, aby definiował on gwarancję na warunkach producenta.
3. W przypadku produktu spełniającego opis i wymagania podane w "Opisie przedmiotu zamówienia"
w części nr III, jedna z funkcjonalności opisana w punkcie "10. trójwymiarowe modelowanie
transportu zanieczyszczeń, umożliwiające symulowanie takich procesów jak: adwekcja, dyspersja,
rozkład, liniowa i nieliniowa sorpcja i reakcje chemiczne zachodzące w wodach podziemnych" była
dostępna w tym programie wyłącznie w ramach interfejsu tzw. Classic. Interfejs Classic jest obecnie
całkowicie wycofany z dystrybucji przez producenta. W związku z tym, czy Zamawiający jest
skłonny zrezygnować z wymogu ujętego w punkcie 10?
4. Odnośnie zapisów § 6 wzoru umowy dotyczących testów i potwierdzenia, że dostarczone
oprogramowanie spełnia warunki określone z "Opisie przedmiotu zamówienia". Oprogramowanie
spełniające wymogi Zamawiającego w zakresie części nr III jest produktem gotowym o określonej
funkcjonalności. Zamawiający tworząc opis przedmiotu zamówienia musi mieć wybrany i
przetestowany produkt pierwszego wyboru, a zapisy wspomnianego § 6 jak rozumiemy stanowią
pewnego typu zabezpieczenie na wypadek zaoferowania innego produktu równoważnego,
spełniającego wymogi postawione przez Zamawiającego, co naturalnie musiałoby zostać
zweryfikowane.

Natomiast

licencjonowane

oprogramowanie

jest

produktem

gotowym

sprowadzanym na indywidualne zamówienie pod konkretnego użytkownika. Składając zamówienie
na taką licencję świadomie deklaruje się chęć jego pozyskania, znając funkcjonalność, która jest
możliwa do przetestowania z wykorzystaniem licencji testowych tzw. trial lub demo i nie podlega
ono możliwości zwrotu, a ku takiej opcji skłaniają zapisy § 6. Przed podjęciem decyzji o wyborze
oferty, Zamawiający wie zapewne czy zaoferowane w najkorzystniejszej ofercie oprogramowanie
jest tym, które preferuje. W związku z powyższym, czy w przypadku, gdy ofertą najkorzystniejszą
w zakresie części nr III okaże się oferta obejmująca oprogramowanie pierwszego wyboru
Zamawiającego, dopuszcza on możliwość zmian zapisów § 6 w zakresie testów i terminu
potwierdzenia prawidłowości wykonania zamówienia, a co za tym idzie możliwości wystawienia
faktury przez Wykonawcę?
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Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1
Licencja single user z kluczem usb, dla jednego użytkownika.
Ad. 2
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia § 7 wzory umowy, który otrzymuje nowe
brzmienie:
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zawierający oświadczenie producenta programu
o gwarancji jego jakości i warunkach gwarancji. Niniejsze postanowienie dotyczy również
oprogramowania wbudowanego.
2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o
rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
3. W przypadku wad dostarczonych nośników oprogramowania lub plików instalacyjnych
uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z licencji Wykonawca, w ramach rękojmi dostarczy
bezpłatnie nośnik pozbawiony wad w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia o tym
fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone oprogramowanie wraz z dokumentami poświadczającymi
licencję jest wolne od wad prawnych.
5. Rękojmia

Wykonawcy nie obejmuje żadnych błędów lub awarii w oprogramowaniu

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez:
a) korzystanie z oprogramowania w sposób niezgodny z dokumentacją i/lub niniejszą umową,
b) niezgodności sprzętowe lub awarię sprzętu, oprogramowania, produktów wbudowanego
oprogramowania lub danych dostarczonych przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
6. Jeżeli oprogramowanie zawiera oprogramowanie wbudowane, Wykonawca oświadcza, że posiada
uprawnienia do udzielania Zamawiającemu licencji na oprogramowanie wbudowane, należące do
licencjodawców Wykonawcy.

Ad. 3
Zamawiający rezygnuje z wymogu ujętego w 10 „Opisu przedmiotu zamówienia” dla części III.
Ad. 4
Zamawiający nie wyraża zgody. Jak słusznie zauważył Wykonawca, zapisy § 6 wzoru umowy
dotyczących testów i potwierdzenia, że dostarczone oprogramowanie spełnia warunki określone
w "Opisie przedmiotu zamówienia" są pewnego rodzaju zabezpieczeniem interesów Zamawiającego.
Jeśli Zamawiający otrzyma oprogramowanie, które jest tożsame z tym, co Wykonawca określił
"produktem pierwszego wyboru", testy nie powinny stanowić problemu. Jednak na etapie realizacji
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postępowania Zamawiający nie może podać nazw własnych, a rezygnacja z testów pozbawia
Zamawiającego możliwości badania zaoferowanego oprogramowania w przypadku produktów
równoważnych. Wobec powyższego Zamawiający nie zmienia postanowień § 6 wzoru umowy
Zestaw 2
1. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 1 ust. 2 na następujący:
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy licencji Zamawiającemu do użytku
komercyjnego na program komputerowy producenta …………………., zwanego dalej
Licencjodawcą, zgodnie ze specyfikacją techniczną, instrukcją użytkownika oraz warunkami
użytkowania i usług wsparcia oprogramowania, warunkami korzystania z portalu pomocy
technicznej oraz warunkami zdalnej pomocy technicznej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy oraz integralną jej część.
2. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 1 ust.4 na następujący:
Zakres uprawnień Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i okres licencjonowania
określają jednoznacznie nazwy licencji, dokumenty publikowane na stronach Licencjodawcy oraz
specyfikacja techniczna i instrukcja użytkownika zamieszczone w ofercie Wykonawcy.
3. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 2 ust. 3 na następujący:
Nośniki z oprogramowaniem, klucze instalacyjne oraz dokumenty poświadczające autentyczność
Licencji Wykonawca:
1) dostarczy drogą elektroniczną na adres …………………………………… lub
2) udostępni na portalu Licencjodawcy lub Wykonawcy lub
3) dostarczy fizyczne nośniki w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Sposób dostarczenia będzie uzgodniony z Wykonawcą.
4. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 3 ust. 6a na następujący:
Dopełni ustawowego obowiązku wykazania w deklaracji VAT podatku należnego na fakturach
wystawionych na podstawie niniejszej umowy.

5. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 3 ust. 10 na następujący:
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W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury, zgodnie z obowiązkami określonymi w
niniejszym paragrafie Umowy, konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie
Wykonawcę.

6. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 8 ust. 2 na następujący:
Wykonawca nie wyraża zgody na potrącenie kar umownych z bieżących należności bez osobnego
wezwania do zapłaty. Ustala się, że w przypadku poniesienia kary zgodnie z postanowieniami
paragrafu 7, kary te zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
7. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 8 ust.3 na następujący:
Strony nie mają prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
8. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 10 ust. 3 na następujący:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, podpisanej przez osoby
upoważnione do reprezentacji Stron, pod rygorem nieważności. Także odstąpienie od umowy
wymaga formy pisemnej, podpisanej przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
9. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisu paragrafu 10 ust. 4 na następujący:
W sprawach nieuregulowanych w umowie i specyfikacji technicznej oraz instrukcji użytkownika,
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
10. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwa jest zmiana zapisów nt. Załączników:
Załączniki – w kolejności obowiązywania:
1. ………………………;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
3. Specyfikacja techniczna, instrukcja użytkownika, warunki użytkowania i usług wsparcia
oprogramowania, warunki korzystania z portalu pomocy technicznej, warunki udzielania zdalnej
pomocy technicznej
4. Formularz ofertowy.
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11. Dotyczy wzoru umowy:
Czy możliwe jest zastąpienie paragrafu 7 w całości:
1. Z zastrzeżeniem punktów 7.3 i 7.4, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie postępował zgodnie
z instrukcją użytkownika oraz informacjami zawartymi w plikach pomocy oprogramowania
(zwanymi dalej „dokumentacją”), Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać
zasadniczo zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji w trakcie okresu gwarancji.
2. Okres gwarancji na oprogramowanie wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni od pierwszej dostawy.
3. Na żądanie zgłoszone Wykonawcy na piśmie w okresie gwarancji, Wykonawca dołoży wszelkich
starań, aby poprawić błędy w oprogramowaniu, które uniemożliwiają korzystanie z
oprogramowania

zgodnie

z

dokumentacją,

lub

według

własnego

uznania,

wymieni

oprogramowanie. Zamawiający zgadza się, że Wykonawca nie gwarantuje, że oprogramowanie jest
wolne od błędów lub że wszystkie błędy będą lub mogą być korygowane.
4. Gwarancja nie obejmuje żadnych błędów lub awarii w oprogramowaniu spowodowanych
bezpośrednio lub pośrednio przez:
(i) Korzystanie z oprogramowania w sposób niezgodny z dokumentacją i/lub niniejszą umową
(ii) Zdarzenia będące poza uzasadnioną kontrolą wykonawcy
(iii) Niezgodności sprzętowe lub awarię sprzętu, oprogramowania, produktów wbudowanego
oprogramowania lub danych dostarczonych przez Zamawiającego lub osoby trzecie
5. Jeżeli oprogramowanie zawiera oprogramowanie wbudowane, Wykonawca oświadcza, że
posiada uprawnienia do udzielania Zamawiającemu licencji na oprogramowanie wbudowane,
należące do licencjodawców Wykonawcy.
6. Zamawiający akceptuje w całości zewnętrzne oprogramowanie „w stanie, w jakim ono się
znajduje” i bez jakichkolwiek gwarancji ze strony Wykonawcy. Jednakże, jeśli Wykonawca będzie
upoważniony do tego przez innych dostawców, obejmie zewnętrzne oprogramowanie gwarancją
tych dostawców, a Zamawiający zobowiązuje się, że to gwarancja ta będzie jego jedynym
zabezpieczeniem.
7. O ile nic innego nie zostało wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, Wykonawca nie
udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, domniemanych lub ustawowych, w odniesieniu do
oprogramowania lub konserwacji, w tym bez ograniczeń, jakichkolwiek gwarancji handlowych lub
dotyczących przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.
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Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia § 1 ust. 2 wzory umowy, który
otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy licencji Zamawiającemu do użytku
komercyjnego na program komputerowy producenta …………………., zwanego dalej Licencjodawcą,
zgodnie ze specyfikacją techniczną, instrukcją użytkownika oraz warunkami użytkowania i usług
wsparcia oprogramowania, warunkami korzystania z portalu pomocy technicznej oraz warunkami
zdalnej pomocy technicznej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz integralną jej część”.
Ad. 2
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.
Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia § 1 ust. 4 wzory umowy, który
otrzymuje nowe brzmienie:
„Zakres uprawnień Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i okres licencjonowania określają
jednoznacznie nazwy licencji, dokumenty publikowane na stronach Licencjodawcy oraz specyfikacja
techniczna i instrukcja użytkownika zamieszczone w ofercie Wykonawcy”.
Ad. 3
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.
Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia § 2 ust. 3 wzory umowy, który
otrzymuje nowe brzmienie:
„Nośniki z oprogramowaniem, klucze instalacyjne oraz dokumenty poświadczające autentyczność
Licencji Wykonawca:
1) dostarczy drogą elektroniczną na adres …………………………………… lub
2) udostępni na portalu Licencjodawcy lub Wykonawcy lub
3) dostarczy fizyczne nośniki w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Sposób dostarczenia będzie uzgodniony z Wykonawcą.”
Ad. 4
We wzorze umowy w § 3 nie ma ust. 6a.

Ad. 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
Ad. 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
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Ad.7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
Ad. 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia § 10 ust. 3 wzory umowy, który otrzymuje
nowe brzmienie:
„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, podpisanej przez osoby
upoważnione do reprezentacji Stron, pod rygorem nieważności. Także odstąpienie od umowy wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności”
Ad. 9
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
Ad.10
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.
Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia postanowienia wzory umowy nt.
Złączników, który otrzymuje nowe brzmienie:
Załączniki – w kolejności obowiązywania:
1. ………………………;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
3. Specyfikacja techniczna, instrukcja użytkownika, warunki użytkowania i usług wsparcia
oprogramowania, warunki korzystania z portalu pomocy technicznej, warunki udzielania zdalnej
pomocy technicznej
4. Formularz ofertowy.

Ad. 11
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualny wzór umowy.
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Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert z dnia 14.12.2020 r. godz. 10.00. na dzień 21.12.2020 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert z dnia 14.12.2020 r. godz. 11.00. na dzień 21.12.2020 r. godz. 11.00.

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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