
N Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.29.2016 Warszawa, 6 września 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Zakup serwera IBM Power bądź równoważnego wraz z usiugą serwisu
gwarancyjnego oraz serwis SWMA dla serwera 9117-MMC—SN 6572 FAE”

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7.07.2017 r. oraz w dniu 10.07.2017 r. oraz
14.07.2017 wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na
podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następującej
odpowiedzi:
Pytanie 1
(do Załącznika do Umowy o zachowaniu poufności, p.t. OSWIADCZENIE)
Czy Zamawiający zgadza się, aby oświadczenia o których mowa w ~ 11 wzoru umowy do zakresu A oraz
w ~ 2 ust. 3 Załącznika do Umowy Zakres A i B Umowa o Zachowaniu Pou~ości były składane przez
pracowników Wykonawcy i podwykonawców wobec swoj ego pracodawcy?

W naszej ocenie wymaganie od pracowników Wykonawcy i podwykonawców składania oświadczeń o
zachowaniu poufności wobec Zamawiającego stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z Kodeksem pracy. Zwrócić należy uwagę, że pracownicy Wykonawcy wykonujący prace u
Zamawiającego w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy jakim jest Wykonawca. Pracownicy
Wykonawcy nie świadczą pracy na własny rachunek ani na własne ryzyko, ale przy wykonywanych
pozostają pod nadzorem Wykonawcy. Zgodnie z art. 120 KP w razie wyrządzenia przez pracownika przy
wykonywaniuprzez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia
szkody jest wyłącznie pracodawca. Z obowiązujących przepisów prawa wynika więc, że w przypadku
naruszenia poufności przez pracownika Wykonawcy, to nie pracownik będzie odpowiadał względem
Zamawiającego, ale Wykonawca jako pracodawca pracownika. Złożenie więc oświadczenia przez
pracownika Wykonawcy w treści proponowanej przez Zamawiającego może więc okazać się nieskuteczne
w przypadku dochodzenia odpowiedzialności przez Zamawiającego wobec pracownika. Dodatkowo
zgodnie z Kodeksem pracy odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy ogranicza
się do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia i do wysokości szkód bezpośrednich, podczas
gdy złożenie oświadczenia wiązałoby się z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą pracownika.
Odpowiadanie przez pracownika wobec Zamawiającego całym swoim majątkiem kłóci się w naszej ocenie
z zasadami słuszności.
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Ponadto podpisując Załącznik do Umowy Zakres A i B Urnowa o Zachowaniu Poufności Wykonawca
zobowiązuje się wobec Zamawiającego do odpowiedzialności za przestrzeganie poufności przez
zaangażowanych w projekt pracowników. Tym samym nie ma ryzyka, że przy rezygnacji z
indywidualnych oświadczeń pracowników, odpowiedzialność za naruszenie rozmyje się. Warto także
nadmienić, że ekonomicznie bardziej uzasadnionym jest, aby Zamawiający dochodził odszkodowania za
ewentualne naruszenia poufności wobec Wykonawcy niż wobec pracownika. Wykonawca dysponuje
nieporównywalnie większym majątkiem od pracownika. Zdolnością kompensacyjna Wykonawcy pozwoli
Zamawiającemu w łatwiejszy sposób uzyskać zaspokojenie roszczeń mogących wyniknąć z naruszenia
poufności, bez potrzeby pociągania do odpowiedzialności pracownika o ograniczonym majątku.

Należy zauważyć, że złożenie indywidualnych oświadczeń przez pracowników wobec pracodawcy
pozwoli osiągnąć cel w postaci zwiększonej czujności pracowników na zasady przestrzegania poufności
przy jednoczesnym zadość uczynieniu opisanym powyżej kwestiom. Takie oświadczenie złożone przez
pracownika wobec pracodawcy pozostanie ważne w świetle przepisów Kodeksu pracy oraz pozwoli na
dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania z majątku Wykonawcy, podczas gdy pracownicy
Wykonawcy lub Podwykonawcy pozostaną wyraźniej uświadomieni obowiązujących ich zasad
zachowania poufności.

Taka modyfikacja mogłaby zostać dokonana poprzez nadanie ~ 2 ust. 3 Załącznika do Umowy Zakres A i
B Urnowa o Zachowaniu Poufności następującej treści:

„ Osoby biorące udział w realizacji urnowy podstawowej ze strony Wykonawcy, w tym ze strony
podwykonawcy, złożą oświadczenie zobowiązujące ich wobec swojego pracodawcy do zachowania w
tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do niniejszej urnowy, które
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed przystąpieniern do praktycznej realizacji niniejszej umowy
przez danego pracownika Wykonawcy lub pracownika podwykonawcy. Oświadczenia nie będą stanowiły
podstawy do dochodzenia roszczeń wobec pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy przez
Zamawiającego lub jakiekolwiek osoby trzecie.”

Modyfikacja wiązałaby się również ze zmianą treści Oświadczenia poprzez nadanie mu następującego
brzmienia:

„Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności

(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
(„nazwa i nr dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w ramach wiqżqcego mnie stosunku pracy zobowiązuję się wobec mojego
pracodawcy do zachowania w tajemnicy i poujl”zości Informacji
Poufnych udostępnionych mi w ramach realizacji urnowy nr z dnia której
przedmiotemjest
Zakres A „Zakup serwera IBM Power S824 bądź równoważnego wraz z serwisem gwarancyjnym”,
Zakres B „Serwis SWMA dla serwera bazodanowego 911 7-MMC-SN6S72FAE” ~„

Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu realizacji wyżej
wymienionej umowy, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji.

Potwierdzam odbiór .

Miejscowość, data czytelny podpis”
Odpowiedź na pytanie 1
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Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2
(do Załącznika nr I do A do Specyfikacji, SOPZ Zakres A)

W Załączniku I A Zamawiający definiuje wymagania dla sprzętowej części serwera. W formie
tabelarycznego zestawienia zawarta jest tam konfiguracja, gdzie umieszczono szczegółowe zestawienie
elementów według oznaczeń producenta. Część z tych elementów została już zastąpiona przez producenta
nowszymi elementami o innych oznaczeniach, ale nie gorszych parametrach użytkowych. Są one albo
bardziej wydajne albo tańsze w utrzymaniu. Nowe szuflady na dyski oznaczone #ESLS generują mniejsze
koszty miesięcznego wsparcia i obsługiwane są interfejsem SAS 12Gb (poprzednie ~5887 6Gb). Nowsze
dyski SSD i magnetyczne, stosowane do w/w półek, cechują się niższą ceną. W związku z tym pytamy czy
Zamawiający zgadza się na zastąpienie elementów z lewej strony poniższej tabeli tymi z prawej strony
poniższej tabeli.

Sztu Sztu
Element w Specyfikacji k Proponowany element zamienny k

1927 Quantity 150 of #1948 1 EQEY Quantity 150 of #ESEY (283 GB SFF-2) 1
1948 283GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk ESEY 283GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block -

Drive (IBM 90 4224 90
5887 EXP24S 5FF Gen2-bay Drawer 10 ESLS EXP24SX SAS Storage Enclosure 10
9387 Specify mode-i & CEC SAS port for EJWF Specify Mode-i & (2)EJ14 & (2)Y0i2

EXP24 1 for EXP24SX 1
EJRF Specify Mode-i & (2)EJ14 for EJWF Specify Mode-i & (2)EJ14 & (2)Y012

EXP24S(#5887/EL1S) 9 for EXP24SX 9
ECBU SAS YO Cable 3m - HD Narrow 6Gb ECDU 3.OM SAS Y012 Cable (Adapter to

Adapter 20 Enclosure) 20
ECC2 SAS AA Cable 1.5m - HD Narrow ECE3 3.OM SAS AA12 Cable (Adapter to

6Gb Adapter 6 Adapter) 6
ESOP 775GB SEF-3 SSD for IBM i 16 ES8R 775GB SFF-3 SSD 4k for IBM I 16

Elementy te opisane są w dokumencie pod poniższym adresem:
http://www
01. ibm .com/common/ssi/ShowDoc.wss?docU RL=/common/ssi/repsm/2/760/ENUS8286-
_h02/index.html&Iangen&request_IocaIeen
Odpowiedź na pytanie 2
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ zakres A Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania
równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3
(do Załącznika nr I do A do Specyfikacji, SOPZ Zakres A)

W Załączniku I A Zamawiający pisze:
„Zamawiajqcy działając w najlepszej wierze oraz na podstawie wiedzy wlasnej a także zdobytej z
ogólnodostępnych materiałów producentów stworzył poniżej tabelę wymagań technicznych. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie inne niezbędne, a nie wymienione w tabeli
wymagań technicznych elementy, które zapewnią poprawne działanie dostarczonego sprzętu. Wykonawca
dostarczy i uruchomi serwer wraz z niezbędnym okablowaniem, oprogramowaniem oraz osprzętem,
zapewniającym jego bezproblemowe uruchomienie oraz w pelni redundantne dzialanie. Niezbędne
elementy opisujące serwer bazodanowy i zapewniające jego pełną redundancję:”

W serwerze S824 zastosowano szereg rozwiązań dublujących elementy istotne dla zapewnienia działania
serwera pomimo uszkodzeń lecz nie są to rozwiązania obejmujące „pełną redundancję”. W ramach serwera
S824, w wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji, możliwe jest skonfigurowanie redundantne
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dysków, kontrolerów dyskowych i półek urządzeń wejścialwyjścia. Uzyskanie 100% redundancji
sprzętowej jest możliwe tylko przy zastosowaniu drugiego serwera i mechanizmów programowych
obsługujących replikacje danych.

W związku z tym pytamy czy Zamawiający formułując wymaganie „pełnej redundancji” oczekuje od
Wykonawców odpowiedniego skonfigurowania zasobów serwera S824 w ramach jego możliwości, czy też
innych, dodatkowych rozwiązań?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający formułując wymaganie „pełnej redundancji” oczekuje od Wykonawców odpowiedniego
skonfigurowania zasobów serwera S824 w ramach jego możliwości.
Pytanie 4
Zamawiający w Załączniku nr 1 A do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt I — Zakup
nowego serwera IBM Power S824 zamieścił informacje: „Niezbędne elementy opisujące serwer
bazodanowy i zapewniające jego pełną redundancje:” Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający miał
na myśli pod pojęciem pełnej redundancji serwera.
Podana przez Zamawiającego konfiguracja serwera IBM Power S824 8286-42A umożliwia-redundancje
na poziomie kluczowych elementów takich jak zasilacze oraz podstawowe funkcje niezawodnościowe
platformy Power8 ujęte w tabeli poniżej (kolumna POWER8 Is and 2s Systems) oraz redundancji polek
dyskowych i przypisanych do nich kontrolerów (protekcja MIRROR). Czy zastosowanie takiego poziomu
redundancji spełnia Państwa wymagania?
Adres pełnego dokumentu:
httpsJ/www-0 I .ibm.com/commonJssiłc~i-bin/ssialias?htrn1fjd=pOWO3 I 33USEN
Odpowiedź na pytanie 4
Tak, zastosowanie takiego poziomu redundancji spełnia wymagania Zamawiającego. (patrz odpowiedź na
pytanie 3).
Pytanie 5
Zamawiający w Załączniku nr 2 A do SIWZ Zakres A „UMOWA” paragraf 3 pkt. 5 zamieścił informacje
dotyczące wymaganego czasu usunięcia awarii sprzętu w okresie serwisu gwarancyjnego na sprzęt
(HWMA) jako następny dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 17:00 po
dniu w którym nastąpiło zgłoszenie, w tym również Zamawiający wymaga aby czynność usunięcia awarii
obejmowała odtworzenie danych na nowych zasobach.
W związku z tym, iż przedmiotem dostawy jest serwer bez urządzeń służących do archiwizacji danych jak
również ich odtwarzania Wykonawca nie może odpowiadać za odtworzenie danych na nowych zasobach
w tak rygorystycznym czasie usunięcia awarii. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.
Zapis w Załączniku nr 2 A do SIWZ Zakres A „UMOWA” paragraf 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
Usunięcia awarii sprzętu w okresie serwisu gwarancyjnego na sprzęt (HWMA) powinno nastąpić
najpóźniej w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 do 17:00) po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.
Pytanie 6
W par. 1 ust. 2 Umowy Zamawiający żąda, aby Wykonawca dostarczył serwer fabrycznie nowy,
nieeksploatowany, wyprodukowany w 2017 roku, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz normami, w pełni wartościowy, pochodzący z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.
W przypadku oferowania sprzętu firmy IBM, każdy z autoryzowanych partnerów, zobowiązany jest,
zgodnie z punktem 11.3 standardowej umowy partnerskiej, dostępnej na stronie internetowej producenta
IBM, do poinformowania klienta, że ..Każde urządzenie IBM jest produkowane z części, które mogą być
nowe lub używane. W niektórych przypadkach, urządzenie może nie być nowe i może być uprzednio
instalowane. Mimo wszystko, mają zastosowanie odpowiednie warunki gwarancji IBM. Partner zgadza się
na poinformowanie klienta o powyższych warunkach na piśmie ~na przykład w ofercie lub katalogu].
Ponieważ niemożliwe jest zagwarantowanie, że wszystkie elementy oferowanego serwera IBM
pochodzącego z autoryzowanego kanału producenta IBM są fabrycznie nowe, zwracamy się z pytaniem,
czy w przypadku oferowania sprzętu firmy IBM, Zamawiający dopuści sytuację, w której nie wszystkie
elementy oferowanego serwera będą fabrycznie nowe?
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Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ
Zapis w Załączniku nr 2 A do SIWZ Zakres A „UMOWA” paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć serwer fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny
podmiot, wyprodukowany w 201 „7 roku, wyprodukowany z części nowych lub części nowych
i używanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowy,
pochodzący z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski lub UE, objęty gwarancją
producenta na warunkach i w okresie opisanym w niniejszej umowie i nadający się do używania zgodnie z
przeznaczeniem.
Pytanie 7
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do Załącznika nr 2 — Wzór umowy ~ 2 o
treści:
„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez
uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania
odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie
podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych”
Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego
w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań, powyższe postanowienia ma na celu wyeliminowanie takich
sytuacji.
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 8
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w Załączniku nr 2 — Wzór umowy ~ 6 będzie
naliczał kary umowne od „wartości netto”. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty
netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) właściwą praktyką jest
formułowanie zapisów dotyczących kar w oparciu o wynagrodzenie netto.
Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 9
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza dodanie w Załączniku nr 2 — Wzór umowy ~ 6 nowego ustępu o
treści:
„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20 % wartości
netto wynagrodzenia.”
Wykonawca argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia musiałby
skutkować przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów
rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa czyniła zadość funkcjonującym
zasadom rynku.
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 10
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Załącznika nr 2 — Wzór umowy ~
6 zapisu o treści:

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości z umowy netto.”
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością,
wplywają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu,
Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie.
Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. „Analizę dobrych
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów
informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie
przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania
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danego zamówienia publicznego, w tym — współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną
z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności
kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości urnowy”.
- „(.. .)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest
to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.”
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 11
Wykonawca sugeruje aby w ~6 Załącznika nr 2 w miejsce słowa „opóźnienie” użyć terminu bardziej
właściwego a mianowicie „zwłoka” — co skutkować będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia przez
Wykonawcę w innym wypadku naliczenie kar będzie niezasadne. Wykonawca wskazuje, że właściwym
jest ponoszenie konsekwencji wyłącznie za okoliczności zależne od Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 12
Wykonawca zwraca się z wnioskiem odnośnie Załącznika nr 2 — Wzór umowy ~ 6 par. 4
o wykreślenie tego zapisu. Właściwą praktyką jest dochodzenie kar na zasadach ogólnych, w takim
przypadku ich zasadność jest weryfikowana sądownie. Dodatkowo niespotykanym jest potrącenia
odszkodowania z wynagrodzenia. Przy odszkodowania należy wykazać wysokość szkody — która
oceniania jest sąd. Taki zapis eskaluje nierówność stron umowy.

Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 13
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów Załącznik nr 2 — Wzór umowy ~ 5. poprzez
doprecyzowanie warunków odstąpienia od umowy. Obecny zapis w zasadzie umożliwia swobodne
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, co stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.
Prosimy o dodanie, że nienależyte wykonania umowy lub wykonanie jej w sposób sprzeczny z ofertą i
umową będzie stwierdzone przez sąd.
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 14
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszczać będzie w Załączniku nr 2 — Wzór umowy zapis o wyłączeniu
rękojmi np.:
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu.”
Wykonawca argumentuje propozycję wykreślenia takiego zapisu tym, że w tego typu umowach
uprawnienia z rękojmi nie powinny mieć zastosowania.
Odpowiedź na pytanie 14
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 15
Wykonawca wskazuje, że w Załączniku nr 2 powiela się ~ 10.
Odpowiedź na pytanie 15
Zamawiający dostosuje zapisy odpowiednio.
Pytanie 16
Z uwagi na cywilistyczną zasadę równości Stron postępowania, akcentowaną wielokrotnie przez UZP oraz
orzecznictwo KIO, Wykonawca wnosi o zmianę postanowień ~ 11 Załącznika nr 2 (dotyczącego
poufności) i dostosowanie ich w taki sposób aby były one SYMETRYCZNE dla obu Stron. W niniejszym
postępowaniu Wykonawca również przekazuje Zamawiającemu swoją tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odpowiedź na pytanie 16
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Odnośnie Załącznika 2 do SIWZ — Wzór umowy — Zakres B
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Pytanie 17
Wykonawca zwraca się z pytaniem dlaczego w ~ 2 ust. 1 pkt. I Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga
„najwyższej” staranności, jeżeli przepisy prawa polskiego stanowią, że zobowiązanie powinno być
wykonane z należytą starannością. Wnosimy o zmianę wskazanego pojęcia.
Odpowiedź na pytanie 17
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 18
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w Załączniku nr 2 — Wzór umowy ~ 6 będzie
naliczał kary umowne od „wartości netto”. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty
netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) właściwą praktyką jest
formułowanie zapisów dotyczących kar w oparciu o wynagrodzenie netto.
Odpowiedź na pytanie 18
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 19
dot. Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza dodanie w Załączniku nr 2 — Wzór umowy ~ 6 nowego
ustępu o treści:
„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20% wartości
netto wynagrodzenia.”
Wykonawca argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia musiałby
skutkować przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów
rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa czyniła zadość funkcjonującym
zasadom rynku.
Odpowiedź na pytanie 19
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 20
dot. Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Załącznika nr 2 — Wzór
umowy ~ 6 zapisu o treści:

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości z umowy netto.”
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością,
wplywają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu,
Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie.
Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. „Analizę dobrych
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów
informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie
przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania
danego zamówienia publicznego, w tym — współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną
z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności
kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.
- „(. . .)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest
to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.”
Odpowiedź na pytanie 20
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 21
Wykonawca sugeruje aby w ~ 6 Załącznika nr 2 w miejsce słowa „opóźnienie” użyć terminu bardziej
właściwego a mianowicie „zwłoka” — co skutkować będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia przez
Wykonawcę w innym wypadku naliczenie kar będzie niezasadne. Wykonawca wskazuje, że właściwym
jest ponoszenie konsekwencji wyłącznie za okoliczności zależne od Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 21
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Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 22
Wykonawca zwraca się z wnioskiem odnośnie Załącznika nr 2 — Wzór umowy ~ 6 par. 3
o wykreślenie tego zapisu. Właściwą praktyką jest dochodzenie kar na zasadach ogólnych, w takim
przypadku ich zasadność jest weryfikowana sądownie. Dodatkowo niespotykanym jest potrącenia
odszkodowania z wynagrodzenia. Przy odszkodowania należy wykazać wysokość szkody — która
oceniania jest sąd. Taki zapis eskaluje nierówność stron umowy.
Odpowiedź na pytanie 22
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Odnośnie Załącznika ... UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI- Zakres A iB
Pytanie 23

1. Wykonawca wskazuje, że kara umowna określona w ~ 2 ust. 2 w wysokości 100.000 zł za każdy
przypadek naruszenia jest wygórowana, wnosimy o zmniejszenie tej kary do wysokości 20.000 zł.

2. Wnosimy o zmianę zapisów tego Załącznika, tak aby był on SYMETRYCZNY zarówno dla
Zamawiającego jak i Wykonawcy. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca także
przekazuje informacje poufne.

Odpowiedź na pytanie 23
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Przewodnicząca Komisj~ rzetargowej

rota~Br as
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