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       Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę platformy 

edukacyjnej do akwizycji danych pomiarowych, zestawu pomiarowo – diagnostycznego wraz z 

oprogramowaniem – sprawa BZP 72/2012. 

 

 Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jeden z uczestników  

w/w postępowania w dniu 03.10.2012 r. zadał Zamawiającemu następujące pytania: 

 

„…Zapytanie 1: 

Zamawiający pisze we wzorze umowy oraz warunkach gwarancji i serwisu: 

3. Przedmiot zamówienia, który nie spełni warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na 

nowy, wolny od wad, w terminie 5 dni od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z 

czynności odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy 

protokół odbioru.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

3. Przedmiot zamówienia, który nie spełni warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na 

nowy, wolny od wad, w terminie 28 dni od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z 

czynności odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy 

protokół odbioru.  

oraz 

2. W przypadku wykrycia wady nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia wady.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

2. W przypadku wykrycia wady nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 

28 dni od dnia zgłoszenia wady.  

National Instruments posiada swoją fabrykę i magazyn na Węgrzech, wobec czego należy brać pod 



 

uwagę dłuższy czas wymiany wadliwego sprzętu, dlatego też prosimy o uwzględnienie 28 dni….”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz). 

 

„…Zapytanie 2: 

Zamawiający pisze we wzorze umowy: 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do 

momentu podpisania protokołu odbioru.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do 

momentu wykonania dostawy  

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dostarczone elementy, w momencie gdy 

znajdują się one już w siedzibie Zamawiającego, ale nie doszło jeszcze do podpisania protokołu 

odbioru…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w siwz. 

 

„…Zapytanie 3: 

Zamawiający pisze we wzorze umowy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:  

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, określonego w § 4 oraz § 5 ust. 3 - w wysokości 0,5% 

wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,  

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, określonego w § 4 oraz § 5 ust. 3 - w wysokości 0,5% 

wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu 

umowy brutto, 

oraz 

Zamawiający pisze we wzorze umowy: 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych, jednak do kwoty nie większej niż 100% wartości przedmiotu umowy brutto.  

Firma National Instruments ma ogólne warunki sprzedaży i gwarancji sformułowane przez 

głównego akcjonariusza (National Instruments USA) tak, że nasze ewentualne zobowiązanie 



 

odszkodowawcze jest ograniczone. Ponieważ w umowie odnoszącej się do niniejszego zamówienia 

nie są określone limity odpowiedzialności, proponujemy ograniczenie ewentualnej kar umownych 

do 10% wartości zamówienia, a maksymalnej kwoty odszkodowania uzupełniającego do 100% 

wartości zamówienia brutto. Ponieważ ochrona gwarancyjna obejmuje całość wartości sprzętu, 

kwota ta pokrywać może ewentualne dodatkowe roszczenia Zamawiającego…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w siwz. 

 

„…Zapytanie 4: 

Zamawiający pisze we wzorze umowy: 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w niniejszej umowie oraz w 

przepisach szczególnych. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w niniejszej umowie oraz w 

przepisach szczególnych. 

Zamawiający nie wskazuje konkretnych przepisów, zatem zapis jest niejasny. Zwracamy się z 

prośbą o wykreślenie wskazanej części…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w siwz. 

 

„…Zapytanie 5: 

Zamawiający pisze we wzorze umowy oraz warunkach gwarancji i serwisu: 

§ 11  

Rękojmia za wady fizyczne i prawne.  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

dostarczanych licencji oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów 

pozostających w związku z wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania do obrotu na terytorium 

Polski.  

2. Za wady fizyczne uznaje się także brak w oprogramowaniu cech funkcjonalności określonych w 

SIWZ.  

3. W przypadku wystąpienia przez osobą trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłączenie odpowiedzialny, koszty poniesione w 

związku ze skierowanymi przeciwko niemu roszczeniami odszkodowawczymi, zwalniając 

Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.  

oraz 



 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczając licencje na korzystanie z programu nie 

narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia 

przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie 

zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed 

roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych jak również 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z treści umowy oraz warunków gwarancji i serwisu 

powyższych zapisów. 

National Instruments nie udziela rękojmii. 

Standardowo rękojmia to forma zabezpieczenia interesów konsumenta, który jest osobą fizyczną. 

Pozwala  ona na dochodzenie praw nie tylko na podstawie gwarancji przyznawanej przez 

producenta, ale również od dystrybutora, który sprzedał dany produkt. W przypadku tzw. relacji 

business to business (tj. firma-firma, firma-instytucja lub instytucja-instytucja) jest to 

zabezpieczenie stosowane dodatkowo, za zgodą obu stron. 

Jednak w przypadku, gdy firma sprzedająca dany produkt jest jednocześnie firmą udzielającą 

gwarancji , a zatem producentem, świadczenia gwarancyjne pokrywają wszelkie roszczenia, które 

klient może podnosić. W przypadku National Instruments ma miejsce taka właśnie sytuacja. Jest to 

jednocześnie firma produkująca sprzęt, jak również dystrybuująca go. National Instruments Poland 

Sp. z o.o. to „spółka córka” producenta sprzętu – National Instruments USA. W związku z 

powyższym świadczenia gwarancyjne są wręcz korzystniejsze niż te, które zostały przewidziane 

przez zapisy o rękojmi, a dodatkowo obowiązują przez ten sam okres – 12 miesięcy. 

Powyższe wyjaśnienie zostało przytoczone, gdyż paragraf numer 11 jest zatytułowany „Rękojmia 

za wady fizyczne i prawne”. 

Zapisy paragrafu 11-go oraz punktu 3-go to takie, które stoją w sprzeczności z zasadami 

określonymi przez naszego właściciela, a zatem uniemożliwiające nam bezpośrednie przystąpienie 

do procedury. W związku z powyższym prosimy o ich usunięcie…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 5:  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w siwz. 

 

 

„…Zapytanie 6: 

Zamawiający pisze we wzorze umowy: 

§ 12  

Poufność.  



 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim:  

1) know-how,  

2) informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez 

względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, 

kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź 

obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji 

odpowiednich władz.  

4. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane 

powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, 

chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia 

postanowień Umowy.  

5. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

bezterminowo.  

6. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu 

informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.  

Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu z treści umowy. 

Zapis jest nieprecyzyjny, gdyż nie określa konkretnych informacji, jakie podlegają zakazowi 

ujawniania oraz osób, które mają zakaz respektować. Podczas ewentualnej realizacji zamówienia 

będzie zaangażowanych wielu pracowników Wykonawcy, zatem powyższe zapisy znacznie 

utrudniłyby prace związane z procesowaniem zamówienia, a następnie jego realizacją, gdyż nie są 

precyzyjne…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 6:  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w siwz. 

 

„…Zapytanie 7: 

Zamawiający pisze w warunkach gwarancji i serwisu: 

4. Wykonawca zagwarantuje również prawo do aktualizacji oprogramowania w razie stwierdzenia 

błędu w czasie eksploatacji.  

Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu. Jest on nieprecyzyjny – Zamawiający nie 

precyzuje o jaki rodzaj błędu chodzi. Ponadto przez rok Zamawiający otrzyma dwie aktualizacje 

oprogramowania, które zakupi…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w siwz. 

 

„…Zapytanie 8: 

Zamawiający pisze w warunkach gwarancji i serwisu: 



 

5. Dla dostarczanego oprogramowania Wykonawca zapewnia dostęp do jego aktualizacji na stronie 

internetowej producenta: …………………..(należy podać adres strony producenta zawierającej 

aktualizacje).  

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

5. Dla dostarczanego oprogramowania Wykonawca zapewnia dwie aktualizacje w ciągu roku 

(przez 1 rok) dostarczone za pośrednictwem poczty.  

Tak określają warunki Producenta oprogramowania, które Zamawiający wyspecyfikował, w 

związku z tym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 8: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 „…Zapytanie 9: 

Zamawiający pisze w SIWZ: 

1.5 Zamawiający wymaga, aby obliczona w powyższy sposób cena obejmowała wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. koszt towaru, dostawy, transportu i ubezpieczenia 

na czas transportu do siedziby zamawiającego oraz wniesienia i zainstalowania, ewentualne upusty 

zawarte w cenach jednostkowych. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę, jak następuje: 

1.5 Zamawiający wymaga, aby obliczona w powyższy sposób cena obejmowała wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. koszt towaru, dostawy, transportu i ubezpieczenia 

na czas transportu do siedziby zamawiającego oraz wniesienia i zainstalowania, ewentualne 

upusty zawarte w cenach jednostkowych. 

Opisany przedmiot zamówienia nie obejmuje w swym zakresie instalacji sprzętu, która jest 

dodatkowo płatną usługą, a ponadto nie mieści się w zakresie zarejestrowanej działalności 

Wykonawcy. Ponadto umowa Wykonawcy zawarta z firmą kurierską jest zdefiniowana jako „door 

to door”, zatem kurier dostarczy całość przedmiotu umowy pod wskazany adres, jednak 

Zamawiający nie będzie mógł wydawać mu dodatkowych dyspozycji, m. in. wniesienia sprzętu. 

W związku z powyższymi, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zaproponowanej zmiany w 

zapisie…”. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie 9:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 
 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

 

        Z-ca Kanclerza 

 

 

                  mgr Renata Malak 


