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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 5/19/PN) na dostawę
licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w dniu 2 kwietnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Prosimy o modyfikacje punktu 20.6. SIWZ do postaci jak niżej:
"20.6. Zamawiający 100% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane
tj. od daty podpisania protokołu odbioru."
Uzasadnienie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie.
Licencje nie są objęte gwarancją.
Zamawiający kupuje prawo do użytkowania oprogramowania, poprzez zakup licencji, takiego
jakie ono jest. Wykonawca, z mocy prawa, nie może ingerować w oprogramowanie.
Ponieważ Zamawiający kupuje jedynie prawo do użytkowania oprogramowania takiego jakie
jest, które to oprogramowanie nie jest objęte ani gwarancją wykonawcy ani gwarancją
producenta, nie m podstaw do ewentualnego wysuwania wobec wykonawcy roszczeń z tytułu
rękojmi, która to rękojmia - w takim przypadku, nie istnieje.

W świetle powyższego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być zwrócone
wykonawcy w 100% po dostarczeniu przedmiotu umowy , tj licencji oraz vouchera na szkolenie.
W uzupełnieniu naszego pisma jak w poniższym e-mailu, prosimy o
a) modyfikacje wzoru oferty, do postaci:
przed zmianą
4. Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
po zmianie
4. Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
b) Wyrażeniu zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
c) odpowiednią modyfikacje SIWZ oraz załączników, zgodnie z powyższym.
W uzupełnieniu poniższej korespondencji przekazujemy w zaliczeniu Umowę Licencyjną firmy
MCAfee (w załączeniu w oddzielnym pliku) - jedynie ta umowa może stanowić podstawę do
ewentualnych roszczeń użytkownika do firmy MCAfee, ale nie do wykonawcy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. W przesłanej umowie
licencyjnej wskazany jest okres gwarancyjny producenta na 60 dni (wymiana lub naprawa
oprogramowania albo oddanie środków pieniężnych) oraz zasady odpowiedzialności za wady
prawne. W związku z powyższym nie są prawdziwe stwierdzenia o braku gwarancji i rękojmi
ze strony producenta, występuje ona ale w ograniczonym zakresie.
Ponadto w umowie mówimy o gwarancji i rękojmi wykonawcy a nie producenta. Wykonawca
sprzedając nam licencje musi mieć do niej prawa aby nią rozporządzać. Wykonawca zawierając
z nami umowę oświadcza, że ma prawo ją zawrzeć i sprzedać nam licencję, jeśli nie ma takich
uprawnień w grę wchodzi rękojmia za wady prawne wykonawcy a nie producenta. Jeśli chodzi
o gwarancje i naprawy to w umowie jest wprost wskazane wsparcie techniczne w którym
wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenia zamawiającego.
Rękojmia jest wprost przewidziana przepisami prawa i przysługuje Zamawiającemu względem
sprzedawcy licencji.
Na podstawie art. 55 ust. 1 upapp, art. 558 par. 1 kc, art. 471 kc dopuszczalne jest stosowanie
rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

