
-

.
URZAD PRACY

WojewódzkiUrzad Pracyw Bialymstoku
ul. Pogodna 22,15-354 Bialystok
tel. 0-85 74 97 200, fax. 0-85 74 97 209
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Bialystok, 25.02.2008r.

PK 909-1/317-27-1/08

Województwo Podlaskie,

w imieniu którego dziala Dyrektor WUP w Bialymstoku,

dzialajace w imieniu wlasnym oraz

14 powiatów Województwa Podlaskiego

Wykonawcy

Dotyczy: postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pod nazwa "Usluga utrzymania dzialania Systemu 7/24", numer postepowania

PK.909-l/317-27/08

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.

U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- dalej PZP) Zamawiajacy przesyla tresc pytan do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w tym postepowaniu wraz z odpowiedziami

Zamawiajacego.

Razem z niniejszym pismem Zamawiajacy przekazuje tez pismo zawierajace zmiany do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiajacy powoluje sie w

odpowiedziach na pytania

-. Projekt wsp6lfinansowa~ ze srodków Europ~sklego Funduszu Spolecznego

w ramach Dzialania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasob6w ludzkich

Unia Europejska



Pytania z dn. 20.02.2008r. :

Pytanie 1. Zamawiajacy okresla, ze czas usuniecia awarii systemu IVR ma byc liczony od
momentu zgloszenia awarii przez Zamawiajacego lub jej wykrycia przez sluzby techniczne
Wykonawcy do chwili potwierdzenia jej usuniecia przez Zamawiajacego. Prosimy o
informacje, czy Zamawiajacy zabezpieczy kontakt poza godzinami pracy Urzedu z osobami
posiadajacymi pelnomocnictwa do potwierdzenia usuniecia awarii? Jesli nie zapewni, to czy
mozemy przyjac, ze czas usuniecia awarii jest liczony z pominieciem godzin w których brak
jest mozliwosci kontaktu z Zamawiajacym (dni robocze).
Odpowiedz. Zamawiajacy nie zapewnia osób do kontaktu poza godzinami pracy, czyli
miedzy godz. 8-17. Wykonawca moze przyjac, ze czas usuniecia awarii jest liczony z
pominieciem godzin mozliwosci kontaktu z Zamawiajacym, czyli poza godz. 8-17.

Pytanie 2. Uzyto w zapisie ust. 5 stwierdzenie "bledów lub innych wad" -jakie inne bledy w
wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiajacy ma na mysli, skoro w przepisie
wymieniono juz: wadliwe wykonanie instalacji i konfiguracji uruchomienia systemu.
Odpowiedz. Zamawiajacy ma na mysli wszystkie bledy i wady systemu, które utrudniaja lub
powoduja niewlasciwe jego funkcjonowanie a w szczególnosci niezgodne z dokumentacja
techniczna, dotychczasowa funkcjonalnoscia.

Pytanie 3. Zamawiajacy okreslil wymóg zapewnienia gotowosci sluzb technicznych do
usuniecia awarii dni robocze w godz. 8.00 - 17.00. Czy powyzszy wymóg kwalifikuje, ze bieg
czasów reakcji naprawy poza godzinami w kt6rych sluzby techniczne sa dostepne, zostaje
wstrzymany?
Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza, ze bieg czasów reakcji i napraw poza godzinami, w
których sluzby techniczne sa dostepne zostaje wstrzymany.

Pytanie 4. Odnosnie pkt 13 Rozdzialu II SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) Wykonawca
zwraca sie o potwierdzenie, ze - zgodniez art. 85 ust. 5 p.Z.p.- biegterminuzwiazaniaoferta
rozpoczyna sie wraz z uplywem, terminu skladania ofert.
Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu zwiazania
oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Pytanie 5. Odnosnie pkt. 14 ppkt 2 Rozdzialu II SIWZ (Instrukcja dla
Wykonawców)Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie, ze - zgodnie z art. 93 ust. 4 p. z. p. -
wykonawcom, którzy zloza oferty niepodlegajace odrzuceniu, bedzie przyslugiwac zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postepowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty,
jezeli dojdzie do uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z art. 93 ust. 4 PZP wykonawcom, którzy
zloza oferty niepodlegajace odrzuceniu, bedzie przyslugiwac zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postepowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty, jezeli dojdzie do
uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. -
Pytanie 6. W postanowieniu zawartym w art. 3 ust. 2 Zalacznika nr 6 do SIWZ(wzór umowy)
Zamawiajacy stwierdza, ze jedyna przeslanka uwalniajaca Wykonawce od odpowiedzialnosci
za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu w materialach, dokumentacji, oprogramowaniu,
sprzecie komputerowym, urzadzeniach i innych srodkach technicznych jest okolicznosc, ze
szkoda powstalaby równiez w przypadku gdyby Wykonawca nie dzialal lub nie zaniechal
dzialania, do którego byl zobowiazany.
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Wyzej wymienione postanowienie umowne wywoluja watpliwosci co do zakresu
Odpowiedzialnosci Wykonawcy. Zgodnie bowiem z ogólna zasada odpowiedzialnosci
kontraktowej (art. 471 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 p. z. p.), wykonawca odpowiada jedynie za
szkody powstale wskutek niedolozenia nalezytej, wymaganej od profesjonalistów starannosci
przy realizacji umowy.
Pytanie 7. W konsekwencji Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie, ze art. 3 ust. 2
Zalacznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) ustanawia odpowiedzialnosc w granicach
wynikajacych z art. 471 k. c., a w szczególnosci o potwierdzenie, ze Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w sytuacji, w której szkoda powstala z przyczyn innych niz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.
Odpowiedz do Pytania 6 i 7. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacy z art. 3 ust.
2 umowy jest tozsamy z granicami odpowiedzialnosci kontraktowej okreslonej przepisami art.
471 - 472 Kodeksu cywilnego.

Pytani~ 8 i 9 rozumiane jako jedno pytanie: Wart. 7 ust. 2 Zalacznika nr 6 do SIWZ (wzór
umowy) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca zwolni go w calosci od ewentualnych
roszczen osób trzecich wynikajacych z wad prawnychSystemu7/24.
Majac na wzgledzie, ze cel w postaci zwolnienia Zamawiajacego od wszelkich ewentualnych
roszczen osób trzecich moze byc przez Wykonawce realizowany o wiele sprawniej i
skuteczniej, jezeli strony ustala obowiazek Zamawiajacego niezwlocznego zawiadomienia
Wykonawcy o wszelkich zglaszanych tego typu roszczeniach, Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajacego o uzupelnienie omawianego postanowienia -w trybie art. 38 ust. 4 p. z. p. - o
zapis w nastepujacym brzmieniu:
"Zamawiajacyzobowiazuje sie zawiadamiac Wykonawce wformie pisemnej o zgloszeniu tego
rodzaju roszczen przez osobe trzecia niezwlocznie po ich zgloszeniu, a takze do
zawiadomienia Wykonawcyo wytoczeniuprzez osobe trzeciaprocesu i wezwania Wykonawcy
do wziecia udzialu w takimprocesie w trybie art.84 k. p. c."
Odpowiedz: Zamawiajacy przychyla sie do prosby Wykonawcy i zamiesci w umowie
stosowny zapis. Patrz zmiany w SIWZ - pismo z dn. 25.02.2008r.

Pytanie lO. W art. 10 ust. 2 i 3 Zalacznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) Zamawiajacy
ustanawia terminy platnosci za swiadczone uslugi. W ust. 2 termin wynosi 21 dni, liczac od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, natomiast w ust. 3 termin platnosci liczony
jest z dolu do 10 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, którego platnosc dotyczy.
W umowie powinien byc ustanowiony jednolity termin platnosci dlatego tez Wykonawca
prosi o wyjasnienie jakie sa relacje miedzy art. 10 ust. 2 i art. 10ust. 3?
Odpowiedz: W umowie jest ustanowiony jednolity termin platnosci okreslony w ust. 2 -
21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego. W ust. 3 wskazany jest termin
wystawienia faktury a nie termin platnosci.

Pytanie 11. W art. 10 ust. 4 Zalacznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) postanowiono, ze za
dzien zaplaty bedzie uwazac sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zgodnie z powszechna zasada realizacji swiadczen pienieznych za pomoca rozliczen
bezgotówkowych za dzien zaplaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego wierzyciela
(tu Wykonawcy).
Pytaniel2. Z powyzszych wzgledów Wykonawca zwraca sie o wykreslenie klauzuli zawartej
wart. 10 ust. 4 Zalacznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) co bedzie skutkowac przyjeciem
ogólnych zasad rozliczen.

-
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Odpowiedz do Pytania 11 i 12. Zamawiajacy nie przychyla sie do propozycji wykonawcy i
nie wykresli klauzuli zawartej wart. 10ust. 4 Zalacznika nr 6 do SIWZ.

Pytania z dn. 22.02.2008r.:
Pytanie 1. Odnosnie postanowienia zawartego w art. 11 ust. 4 Zalacznika nr 6 do SIWZ
(wzór umowy) Wykonawca zwraca sie o jego wykreslenie, gdyz jest sprzeczne z art. 83
ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. prawo upadlosciowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r., Nr 60, poz.
535 ze zm.), a w konsekwencji niewazne. Odnosnie postanowienia zawartego wart. 11 ust. 6
Wykonawca zwraca sie o zmiane numeracji zastosowanej dla tego postanowienia jednostki
redakcyjnej z obecnej na ust. 5. Zmiana ma charakter pozamerytoryczny i jest podyktowana
zachowaniem chronologii numeracji kolejnychjednostek redakcyjnych.
Odpowiedz. Zamawiajacy poprawi zapis w art. 11 ust. 4 Zalacznika nr 6 do SIWZ (wzór
umowy).Patrzzmianyw SIWZ- pismoz dn.25.02.2008r.

Pytan~ 2. Czy w rozumieniu podpisu faktury rozumie sie jej akceptacje przez
Zamawiajacego oraz wystawienie przez Wykonawce?
Odpowiedz.Tak - w tym rozumieniupodpis faktury rozumie sie jako akceptacjeprzez
Zamawiajacego i wystawienie przez Wykonawce.

Pytanie 3. W ust. 2 wskazano rozstrzygniecie sadu wlasciwego w Bialymstoku, jest to
niezgodne z wytycznymi Wykonawcy, czy zamawiajacy dopuszcza zmiane i przyjecie
wlasciwosc sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Wykonawcy? Ew. proponuje
przyjecie wlasciwosc miejscowa ogólna.
Odpowiedz: Nie - Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wlasciwosci sadu
powszechnego.

Pytanie 4. Zamawiajacy nie okreslil czasów zapewnienia gotowosci sluzb technicznych do
usuniecia awarii dla podsystemu IVR. Czy zapewnienie gotowosci sluzb technicznych dla
czesci IVR ma spelniac takie same wymogi jak dla pozostalych elementów systemu, czyli
wykonawca ma zapewnic gotowosci sluzb technicznych do usuniecia awarii w dni robocze w
godz. 8.00 do l7.00?
Odpowiedz: Zapewnienie gotowosci sluzb technicznych ma spelniac takie same wymogi
gotowosci do usuniecia awarii jak pozostalych elementów Systemu tzn. Wykonawca ma
zapewnic gotowosc sluzb technicznych do usuniecia awarii w dni robocze w godz. 8.00 -
17.00.

Z powazaniem,

-
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