Warszawa, dnia 10 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.3.2020

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 1 I ZMIANA NR 2 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:
Pytanie nr 1
Dzień dobry,
Koleżanka z działu prawnego przeglądnęła wzór umowy, który Państwo
załączyli.
Okazało się, że zapisy w niej uwzględnione zupełnie nie mają
odzwierciedlenia w realiach dostawy oprogramowania.
Przesyłam fragmenty, które koleżanka wypunktowała:
1)

Do usunięcia są zapisy §5 ust.2 pkt. 3) i 4):
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2)
Do usunięcia/ zmiany na poniższe cały §6 ( WARUNKI RĘKOJMI I
GWARANCJI)
Proponowany zapis:
Na zakupione przez Zamawiającego oprogramowanie producent udziela
gwarancji i rękojmi na warunkach określonych w umowie licencyjnej - Umowa
na Usługi internetowe oraz usługi licencji i subskrypcji firmy Dassault
Systèmes SolidWorks Corporation (Polish EULA). Treść umowy licencyjnej
dostępna jest na stronie internetowej firmy Dassault Systèmes:
https://www.solidworks.com/license-agreement. Umowa licencyjna pomiędzy
Zamawiającym a producentem zawierana jest bezpośrednio, drogą
elektroniczną, podczas instalacji oprogramowania.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi realizowania jest w zakresie
i na zasadach wskazanych w umowie licencyjniej (EULA).
Proszę o informację czy istnieje możliwość zmiany tych zapisów lub, po
ewentualnym wyborze oferty, jej aneksowania. Obecne zapisy wg mnie
dotyczą zamówień sprzęty. W przypadku oprogramowania nie znajdują one
odzwierciedlenia.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian i nie wyraża
zgody na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę zapisów do SIWZ.
Należy wskazać, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania
równorzędnego oprogramowania, który może mieć odmienne warunki
licencjonowania niż firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Stąd
też nie można wprowadzić do SIWZ zapisów świadczących o możliwości
zaoferowania tylko i wyłącznie jednego oprogramowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana zawartej umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego jest możliwa w przypadku wystąpienia
okoliczności określonych we wzorze umowy oraz w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 144 ust. 2-6 ustawy Pzp.
Zmiana nr 2 do SIWZ
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje zmiany terminu następujących zapisów SIWZ:
W Rozdziale XIII ust. 1 - 3 o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 15 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.
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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 15 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.
otrzymują nowe brzmienie o treści:
4. 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.
5. 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.
6. 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.

Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ nie ulega zmianie.
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany
treści Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 20.03.2020 r. pod numerem 540055886-N-2020. Treść
zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostanie opublikowana na stronie
internetowej postępowania.

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

Strona 3 z 3
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, Tel: +48 22 11 25 200,
E-mail: iel@iel.pl | NIP: 525 000 76 84, REGON: 000037902
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000047884

