Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.3.2020

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 2 I ZMIANA NR 3 TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania: Dostawa
wspomaganego komputerowo

oprogramowania

do

projektowania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający)
działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), przekazuję
treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (kolejność numeracji pytań
zgodnie z kolejnością wpływu do Zamawiającego):
Pytanie nr 2
Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o modyfikację treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
1) wydłużenie terminu z § 6 ust. 4 zd. pierwsze do 10 dni roboczych
Postulat wynika stąd, że § 6 ust. 2 na zdiagnozowanie wyznacza termin 4 dni
roboczych, zaś w § 6 ust. 4 na naprawę wyznacza 7 dni (w domyśle
kalendarzowych), co z uwagi np. na okresy świąteczne może oznaczać taki
sam termin - terminy zaś powinny być określane jednolicie, ponadto nie
należy zakreślać terminów niemożliwych do dotrzymania.
2) dopuszczenie możliwości wykonania przez Dostawcę obowiązków
nałożonych § 6 ust. 2-4 i 7-8 w trybie zdalnym
Postulat wynika z tego, że takowy tryb naprawy/wymiany należy do
najszybszych możliwych do realizacji i dzięki temu najdogodniejszych tak dla
Zamawiającego, jak i dla Dostawcy.
3) naliczanie kar umownych wskazanych w § 5 ust. 2 od wartości netto, nie
zaś od wartości brutto
Postulat wynika z tego, że kwota podatku VAT jako odprowadzanego przez
Dostawcę do Urzędu Skarbowego nie powinna stanowić elementu kary.
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4) dodanie w § 5 ustępu o treści: "Łączna suma kar umownych należnych na
rzecz Zamawiającego od Wykonawcy nie może przekroczyć 15%
wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1”. Postulat wynika
z tego, że w ocenie orzecznictwa kary umowne za opóźnienie winny
zastrzegać
górny
pułap
kwotowy/wartościowy
(patrz
wyrok
Sądu
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 października 2015 r., IV CSK 687/14:
Nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich
kwoty
maksymalnej
prowadzi
do
obciążenia
zobowiązanego
tym
świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie
wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary
umownej nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1
KC wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.
Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary
umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego
określenia jej wysokości.; patrz też wyrok SN z dnia 9 listopada 2018 r.,
V CSK 640/17).
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Ad. 1)
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i wydłuża termin
do 10 dni roboczych. Patrz zmiana nr 3 do SIWZ poniżej.
Ad. 2)
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza możliwość wykonania przez
Wykonawcę obowiązków nałożonych § 6 ust. 2-4 i 7-8 wzoru umowy w trybie
zdalnym.
Ad. 3)
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
Patrz zmiana nr 3 do SIWZ poniżej.
Ad. 4)
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i wprowadza zapisy
dotyczące maksymalnej wysokości kar umownych.
Patrz zmiana nr 3 do SIWZ poniżej.
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu następujących zapisów
SIWZ:
Zmiana nr 3 do SIWZ
I.

W załączniku nr 6 do SIWZ (wzorze umowy) §6 ust. 4 o brzmieniu:
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5, nie
dłuższym niż 7 dni. W sytuacji, gdy po wstępnej ocenie powstałej awarii,
Wykonawca uzna, że termin powyższy nie będzie mógł być przez niego
dotrzymany, ma prawo wnieść stosowne zastrzeżenie, przy czym musi być
ono uzasadnione przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Wykonawcy.
Zamawiający może uwzględnić zastrzeżenia Wykonawcy i skorygować
wyznaczony termin. W przypadku nieuznania przez Zamawiającego
argumentów przedłożonych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo
naliczać Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 umowy.
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5, nie
dłuższym niż 10 dni roboczych. W sytuacji, gdy po wstępnej ocenie powstałej
awarii, Wykonawca uzna, że termin powyższy nie będzie mógł być przez
niego dotrzymany, ma prawo wnieść stosowne zastrzeżenie, przy czym musi
być ono uzasadnione przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od
Wykonawcy. Zamawiający może uwzględnić zastrzeżenia Wykonawcy
i skorygować wyznaczony termin. W przypadku nieuznania przez
Zamawiającego argumentów przedłożonych przez Wykonawcę, Zamawiający
ma prawo naliczać Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4
umowy.

II.

W załączniku nr 6 do SIWZ (wzorze umowy) §5 ust. 2 o brzmieniu:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1,
2) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy,
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności naprawczych, o którym
mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
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4) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia
wady/uszkodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1,
2) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy,
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności naprawczych, o którym
mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto
określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia
wady/uszkodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;

III.

W załączniku nr 6 do SIWZ (wzorze umowy) §5 po ust. 8 dodaje się
ust. 9 o treści:
Łączna suma kar umownych należnych na rzecz Zamawiającego od
Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia netto Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1.

IV.

W Rozdziale XIII ust. 1 - 3 o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2020 o godz. 9:50.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przez
wykonawcę przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
Instytut
Elektrotechniki,
ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I piętro, pokój
128.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2020 o godz. 10:00,
w siedzibie Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I
piętro, pok. 120.
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otrzymują nowe brzmienie o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2020 o godz. 12:50.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przez
wykonawcę przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
Instytut
Elektrotechniki,
ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I piętro, pokój
128.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2020 o godz. 13:00,
w siedzibie Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I
piętro, pok. 120.

Zamawiający informuje, że
zmianie.

pozostałe postanowienia SIWZ

nie ulegają

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany
treści Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 26.03.2020 r. pod numerem 525840-N-2020. Treść
zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostanie opublikowana na stronie
internetowej postępowania.

Z up. Dyrektora Instytutu
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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