Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25

Warszawa, 10 sierpnia 2016 r.
Informacja dla wszystkich
Wykonawców
uczestniczących
w
przetargu
nieograniczonym na Usługi wsparcia technicznego do oprogramowania
narzędziowego warstwy Analityczno – Raportowej Systemu Informacji
Oświatowej, będącego na wyposażeniu Zamawiającego
(Nr sprawy:
ZA.TP.79.2016).
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie
postępowania:
1. Zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedźi na pytanie dotyczące § 4 ust. 2
pkt 1 Załącznika 3 do SIWZ (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY). Zważywszy, że
w ramach postępowania, Zamawiający nabywa m.in. prawo do aktualizacji posiadanej
przez Zamawiającego wersji Oprogramowania Narzędziowego do nowszych wersji, a
zatem uprawnienie, które zostaje nabyte już w momencie zawarcia umowy o wykonanie
zamówienia publicznego, Wykonawca zwraca się pytaniem, czy Zamawiający dopuści
modyfikację zasad płatności odnośnie tego elementu zamówienia, polegające na
możliwości wystawienia faktury za przekazanie ww. prawa do aktualizacji, bezpośrednio
po zawarciu umowy, ewentualnie nie później niż to końca roku 2016.
Potrzeba określonej wyżej modyfikacji zasad fakturowania, wynika z narzuconych
Wykonawcy przez producenta oprogramowania (kolejnych wersji tego oprogramowania)
zasad udzielania licencji na to oprogramowanie, w tym zasad płatności za prawo do
korzystania z oprogramowania.
W przypadku przychylenia się Zamawiającego do ww. prośby, stosowny zapisy umowy,
mogłyby przyjąć brzmienie jak poniżej:
§ 4, ust. 2 pkt 1): „Za wykonanie usługi, o której mowa w §. 2 ust. 1 pkt 1, bezpośrednio
po zawarciu Umowy (ewentualnie: „nie później niż do końca 2016 r.”)”.

Odpowiedź: Zamawiający dupuszcza modyfikację zasad płatności w zakresie opisanym
poniżej.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 4 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) po 3 pełnych miesiącach
świadczenia usługi;”
Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają
bez zmian.

