Oznaczenie sprawy: ZPI.2612.7.2020
Warszawa, 5 listopada 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dostawa 210 licencji Microsoft® 365 w wersji A3 1. for faculty w modelu CSP
na okres 12 miesięcy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający) przekazuje treść pytań
do treści zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia Oferty wraz z załącznikami za pośrednictwem
drogi elektronicznej w formie elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 78 1 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli
złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie
pisemnej.
Zwracamy uwagę, iż z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu
przeciwdziałania COVID 19 pracodawcy otrzymali rekomendację do polecenia pracownikom
wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) co za tym idzie
obecnie obowiązująca Wykonawców
pisemna
forma
oferty,
może
ograniczać
konkurencyjność ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji przetargowej
w wersji papierowej, co w obecnej sytuacji jest bardzo utrudnione dla Wykonawców, którzy
posiadają rozbudowaną strukturę organizacyjną.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy w formie elektronicznej za pomocą
kwalifikowanych podpisów elektronicznych?
Zgodnie z art. 781 §2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej
jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Strona 1 z 6

Pytanie nr 4
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §5:
Zwracamy się z prośbą o zmianę pojęcia „opóźnienie” na „zwłokę”. Wskazujemy, że
przewidziane przez Zamawiającego kary umowne w obecnym brzmieniu nakładają na
Wykonawców odpowiedzialność za niedochowanie terminów realizacji zamówienia,
niezależnie od tego jakie będą ich przyczyny. Również w sytuacji, gdy opóźnienie wynikać
będzie z przyczyn niezależnych od Wykonawców, a nawet z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojęcia „opóźnienia” na „zwłokę”.
Pytanie nr 5
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §5:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w
§5. Zamawiający nakłada na Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje
możliwość podważenia rażąco wygórowanej kary na drodze sądowej. Zgodnie z brzmieniem
art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać
zmniejszenia kary umownej; to samodotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych:
● ust. 2, pkt 1 - odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego
w § 3 ust. 1,
● ust. 2, pkt 2 - zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zadeklarowanego
przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
– w wysokości 100,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
● ust. 2, pkt 3 - w przypadku zwłoki w podjęciu czynności naprawczych, o którym mowa
w § 6 ust. 2 – w wysokości 100,00 złotych brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

● ust. 2, pkt 4 - w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 9, w wysokości
1 000, 00 zł za każdy taki potwierdzony przypadek.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.
Pytanie nr 6
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu symetrycznego
o brzmieniu:
“Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.”
Zwracamy uwagę, iż proponowana modyfikacja §5 umożliwi symetryczne ponoszenie
odpowiedzialności przez Wykonawcę i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
Pytanie nr 7
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowienia, które ograniczy limit kar
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umownych przewidzianych w Umowie do wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.
Patrz zmiana nr 1 do zapytania ofertowego.
Pytanie nr 8
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmiany postanowień § 6 w ten sposób, że wyłączona
zostanie rękojmia.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie nr 9
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu symetrycznego
o brzmieniu:
“W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 9, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę w wysokości 2 000, 00 zł za każdy taki przypadek naruszenia.”
Zwracamy uwagę, iż proponowana modyfikacja §5 umożliwia symetryczne ponoszenie
odpowiedzialności przez Wykonawcę i Zamawiającego w przypadku naruszenia zasad
poufności.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie nr 10
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §6, ust. 2:
Zwracamy się z uprzejmą prośba o modyfikację postanowienia o brzmieniu: “Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych (rozumianych, jako zdiagnozowanie wady
i/lub uszkodzenia oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości, w tym
w szczególności wymiana wadliwego klucza) w dostępie do oprogramowania w max. terminie
do 4 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie/uszkodzeniu przez Zamawiającego,
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 5 ust. 2 pkt 3 umowy.”
na:
“Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych (rozumianych, jako
zdiagnozowanie wady i/lub uszkodzenia oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie
nieprawidłowości) w dostępie do oprogramowania w max. terminie do 4 dni roboczych
od dnia powiadomienia o wadzie/uszkodzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5
oraz § 5 ust. 2 pkt 3 umowy.”
Zwracamy uwagę, że w przypadku dostępu do oprogramowania jako subskrypcji Microsoft
w modelu CSP klucze licencyjne nie występują/ nie mają zastosowania.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.
Patrz zmiana nr 1 do zapytania ofertowego.
Pytanie nr 11:
Dotyczy Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §9:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisów o brzmieniu: “1.
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Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Wykonawcy uzyskanych w związku
z realizacją niniejszej umowy pochodzących od Wykonawcy oraz od instytucji i osób z nim
związanych jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym,
2) przestrzegania zaleceń Wykonawcy o ochronie udostępnionych informacji,
3) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w ust. 6.
2. Zamawiający zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do
przetwarzania wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich
osobom trzecim. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego
uchylenie może być dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Zamawiający zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do
przetwarzania wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania ich
osobom trzecim, jak również do trwałego ich zniszczenia niezwłocznie po wykonaniu
przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Wykonawcy.
4. Zamawiający odpowiada za szkody jakie powstaną wobec Wykonawcy lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą umową przekazania powierzonych danych.
5. W przypadku przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych, których
administratorem jest Wykonawca, Zamawiający będzie przestrzegać przepisów
wskazanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t.
Dz.U.2018, poz.1000) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
6. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień ust. 6 Wykonawcy
przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, nałożenie na
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 w ramach odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
7. Strony postanawiają, że informacje uzyskane przez Strony w związku ze współpracą w
zakresie realizacji zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia, stanowią
informacje poufne. W przypadku zawarcia umów w związku realizacją zamówienia, za
Informacje Chronione Strony uznają również informacje związane z wykonywaniem
umowy.”
Zwracamy uwagę, iż proponowana modyfikacja §9 umożliwia symetryczne ponoszenie
odpowiedzialności przez Wykonawcę i Zamawiającego w przypadku naruszenia zasad
poufności.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
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W wyniku udzielonych wyjaśnień Zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w
następującym zakresie:
Zmiana nr 1 do zapytania ofertowego
I.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – WZÓR UMOWY:

1. § 3 wzoru umowy o brzmieniu:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości brutto: …… PLN (słownie złotych: ………… /100 ), z tego: wartość netto:
………. PLN, wartość podatku VAT: ………….. PLN.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3, niezawierającym zastrzeżeń
Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony.
5. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 21 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający ma prawo wstrzymania
się z wypłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się w Wykazie, o czym Wykonawca
ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
7. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, licencji.
8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191, z późn. zm.) ma
możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto
na platformie nr PEPPOL: 5250007684. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza
wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości brutto: …… PLN (słownie złotych: ………… /100 ), z tego: wartość netto:
………. PLN, wartość podatku VAT: ………….. PLN.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3, niezawierającym zastrzeżeń
Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony.
3. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 21 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający ma prawo wstrzymania
się z wypłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się w Wykazie, o czym Wykonawca
ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
5. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, licencji.
6. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
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partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191, z późn. zm.) ma
możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto
na platformie nr PEPPOL: 5250007684. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza
wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
2. W § 5 po ust 8 dodaje się ust. 9 o treści:
9. Łączna suma naliczonych kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości
Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
3. §6 ust. 2 o brzmieniu:
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych (rozumianych, jako
zdiagnozowanie wady i/lub uszkodzenia oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie
nieprawidłowości, w tym w szczególności wymiana wadliwego klucza) w dostępie do
oprogramowania w max. terminie do 4 dni roboczych od dnia powiadomienia
o wadzie/uszkodzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 5 ust. 2 pkt 3
umowy.
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych (rozumianych, jako
zdiagnozowanie wady i/lub uszkodzenia oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie
nieprawidłowości) w dostępie do oprogramowania w max. terminie do 4 dni roboczych
od dnia powiadomienia o wadzie/uszkodzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.
5 oraz § 5 ust. 2 pkt 3 umowy.
Zamawiający informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytutu Elektrotechniki
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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