Gdynia dnia 04.08.2017 r.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Dotyczy:

postępowania

nr 64/ZPIJ 7 na
peryferyjnych i oprogramowania

dostawę sprzętu

komputerowego,

urządzeń

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej , ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,
tel./faks 261 262 963 , otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień :

Pytanie 1
Do części VII poz. 3
Zwracamy się z prośba o podanie aktualnej wersji oraz numeru seryjnego licencji
oprogramowania do której ma być zakupiony upgrade: C++Builder 10.2 Tokyo Enterprise
Upgrade Named, oraz czy Zmawiający dopuszcza zakup nowej licencji zamiast upgread'u?
Odpowiedź

1:
1. Jeżeli koszt nowej licencji C++Builder 10.2 Tokyo Enterprise nie będzie wyższy od
kosztu upgrade'u zamawiający dopuszcza zakup nowej licencji zamiast upgrade ' u.
2.

Poniżej

zamieszczono

szczegóły dotyczące

posiadanej licencji:

C++Builder 10.1 Berlin Professional Named U ser (Upgrade from XE6 or C++later) ESD
MECK-FTSSC7-KZX9PE-6A8D
InterBase XE7 ToGo Test Deployment
E4FD-YPSDJP-K8XRAB-D5W3
IBLite XE7 for All Platforms - Deployment License
GUFE-LRNDJT-EPWRNA-A5H3

Pytanie 2
Do części II poz. 2
Zamawiający w części 2, Laptop nr 2, odnośnie procesora wymaga:
„2 lub 4 rdzeniowy, 4 wątkowy , 64bitowy, z pamięcią cache nie mniej
osiągający wynik co najmniej 4700 pkt. w teście CPU Benchmarks
(http: //www.cpubenchmark.net/) wg. Firmy PassMark Software
(http://www.passmark.com)"

niż

3MB,

Czy Zamawiający zaakceptuje procesor osiągający w testach PassMark punktację w
przedziale 4690-4 700?
Odpowiedź

2:

Zamawiający dopuszcza procesor 2 lub 4 rdzeniowy, 4 wątkowy, 64bitowy, z pamięcią
cache nie mniej niż 3MB, osiągający wynik co najmniej 4690 pkt. w teście

CPU Benchrnarks (http://www.cpubenchmark.netD wg. Firmy PassMark Software
(http ://www.passmark.com).

Pytanie 3
W zadaniu VIII wymagają Państwo dostawy licencji:
C++Builder 10.1 Berlin Enterprise New User Concurrent Academic 12
C++Builder 10.1 Berlin Architect New U ser Concurrent Academic 1
Zgodnie z informacją od producenta, firma Embarcadero Technologies poinformowała o
swoim nowym programie akademickim, w ramach którego szkoły i uczelnie wyższe będą
miały bezpłatny dostęp do wielokrotnie nagradzanych narzędzi programistycznych (Delphi
I C++Builder).
Nowy program akademicki skierowany jest do szkół średnich oraz uczelni wyższych. W
ramach programu Embarcadero dostarczy pakiet 20 licencji RAD Studio Professional
(Delphi oraz C++Builder) do wyposażenia pracowni informatycznej na uczelni I szkole.
Dodatkowo jednostka może zamówić do
1OO licencji RAD Studio Professional dla swoich studentów - do korzystania z nich w
domu i samodzielnego uczenia się. Wszystkie licencje dostarczane są bezpłatnie na okres
12 miesięcy i zawierają usługę maintenance.
Proszę o uwzględnienie
zamówienia,
Odpowiedź

powyższych

zmian i odpowiednia modyfikację przedmiotu

3:
nie wprowadza zmian w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający

Pytanie 4
Zgodnie z informacjami zawartymi w naszym wewnętrznym systemie, Zamawiający posiada
aktualnie nieaktywną już licencję „Labview Academic Site License - Teaching Only
(Small)" o numerze seryjnym: M72X65929. Czy Zamawiający życzy sobie zakupić serwis
do posiadanej już licencji, czy całkowicie nową, niezależną licencję?
Odpowiedź

4

Zamawiający życzy sobie zakupić roczny serwis do posiadanej już licencj i „Labview
Academic Site License - Teaching Only (Small)" o numerze seryjnym: M72X65929

Pytanie 5
Zamawiający

pisze we wzorze urnowy:
§1
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamow1enia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ........... ..... 2017 Wykonawca

Zamawiający kupuje sprzęt komputerowy
nr ..... - formularzem ofertowym z dnia
.. .. ..... .. 2017r., który stanowi integralną część Urnowy.

sprzedaje a

oprogramowanie zgodnie z

załącznikiem

Zwracamy się z prośbą o modyfikację, jak następuje:
§1

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ......... .. .. ... 2017 Wykonawca
sprzedaje
a
Zamawiający kupuje sprzęt komputerowy i licencję na oprogramowanie zgodnie z
załącznikiem nr ..... - formularzem ofertowym z dnia ......... .. 2017r., który stanowi
integralną część Urnowy.
Zmiana ta dotyczy całości treści dokumentów w procedurze. W każdym miejscu, gdzie
pojawia się słowo „oprogramowanie'', wnosimy o zmianę na „licencja na
oprogramowanie"/"licencja na użytkowanie oprogramowania".
Wykonawca nie sprzedaje oprogramowania i związanych z nim praw intelektualnych czy
majątkowych. Udziela jedynie licencji na użytkowanie oprogramowania na zasadach
określonych w Umowie Licencjonowania stworzonej przez producenta i właściciela praw
autorskich.
Jesteśmy w stanie zaoferować udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania, jednak nie
jesteśmy w stanie odsprzedać oprogramowania, gdyż wiązałoby się to z odstąpieniem do
praw autorskich.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną modyfikację?
Odpowiedź

5

Zamawiający

dopuszcza zmianę „ i licencję na oprogramowanie".

Pytanie 6
Jednym z kryteriów oceny ofert zdefiniowanych przez Zamawiającego w SIWZ jest
zaoferowany okres gwarancji:
X
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Zamawiający będzie kierował się

najkorzystniejszej

o
o

następującymi

przy wyborze oferty

kryteriami:

(... )
(... )

Maksymalny okres gwarancji: 36 miesięcy.
Do ceny oferty należy doliczyć koszt płatnych przeglądów w okresie
udzielonej gwarancji.
Zwracamy się z prośbą, że kryterium to nie będzie brane pod uwagę w zakresie zakupów
licencji na oprogramowanie, część VI. Zgodnie z tym, co zawarte w dalszych punktach
SIWZ, tj .:
Kryteria dotyczące części od VI do IX

~p.

T

Kryterium

Znaczenie kryterium IL iczba możliwych do
uzyskania punktów
(%)

1.

Cena oferty

100

do 1OO punktów

1) Cena - 100%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena" cena
Cn I Cb x 1OO x 100%= ilość punktów
Czy Zamawiający potwierdza, że dla części VI postępowania kryterium okresu gwarancji
nie jest wiążącym, oraz że nie będą wymagane przeglądy gwarancyjne?
Odpowiedź
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Zamawiający

potwierdza, że jedynym kryterium dla części VI jest cena.

Pytanie 7
Zamawiający

pisze we wzorze umowy:

§2
Wykonawca oświadcza, że :
I .jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu
Umowy. 2.dostarczony sprzęt jest właściwej, jakości, fabrycznie nowy i może być
używany bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw
autorskich.
3 .dostarczony sprzęt spełnia normy przewidziane prawem polskim.
§3
1.
Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 20 dni liczonych od
dnia podpisania Umowy.
2.
Sprzęt posiada Krajową Normę Bezpieczeństwa „B".
3.
Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przekazania.
4.Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:
w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną wysokości 1% ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ceny,
za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w
wysokości 5% wartości niewykonanego zakresu umowy,
za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w
okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 11 Umowy w wysokości 5%
wartości przedmiotu Umowy.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z opłat/y za fakturę/y.
6.
Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż
zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej
wysokości szkody.
Zwracamy się z prośbą o modyfikacje, jak następują:
§2
Wykonawca oświadcza, że :

1.jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu
Umowy. 2.dostarczony sprzętjest \Vłaściwej,jakości, fabrycznie nowy i może być używany
bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patenlO\V)'Ch i pra'N autorskich.
3.dostarczony sprzęt spełnia nonny przewidziane prawem polskim.
§3
I .Licencja na użytkowanie oprogramowania musi być udzielona Zamawiającemu ~
ma być dost:arczony do siedziby Zamw.viająeego w ciągu 20 dni liczonych od dnia
podpisania Umowy.
2.Sprzęt posiada Krąjową Normę Bezpieczeństwa „B".
3.0dbiór przedmiotu zamówienia sprzętu nastąpi na podstawie podpisanego protokołu
przekazania. 4.Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:
w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną wysokości 1% ceny określonej w§ 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ceny,
za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w
wysokości 5% wartości niewykonanego zakresu umowy,
za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zrnnó .vienia ujavmionych v.- okresie
gwarrn1cji w wysokości 0,5% •.vartości przedmiotu Ummvy za każdy dzień opóźnienia
liczonej od dnia ·w yznaczonego na ich usunięcie,
W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 11 Umowy w wysokości 5%
wartości przedmiotu Umowy.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z opłat/y za fakturę/y .
6.
Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż
zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej
wysokości szkody, jednak do kwoty nie \Vyższej niż 100% wartości przedmiotu UlTIO\V)' dla
części VI.
1

Powyższe wykreślenia i zmiany dotyczą tylko

zmian sugerowanych dla części VI
Zapisy w zaproponowanym brzmieniu nie korespondują z charakterem
przedmiotu zamówienia.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazane modyfikacje?
Ponadto zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 6 paragrafu 3. Firma National
Instruments ma ogólne warunki sprzedaży sformułowane przez głównego akcjonariusza
(National Instrurnents USA) tak, że nasze ewentualne zobowiązanie odszkodowawcze jest
ograniczone. NI Poland nie może samodzielnie podejmować zobowiązań, w ramach
których nie są określone limity odpowiedzialności. Jako praktykę biznesową stosujemy
ograniczenie ewentualnej maksymalnej kwoty odszkodowania uzupełniającego do 100%
wartości zamówienia brutto. Kwota odszkodowania może potencjalnie pokryć ewentualne
dodatkowe roszczenia Klienta ponad te, które pokryją kwoty ewentualnych kar
umownych.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację?

postępowania.

Odpowiedź
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Zamawiający

dopuszcza wykreślenie §2 ust. 2 i 3.
W §3 ust. 1, 2 i 3 dopuszcza zmianę natomiast w §3 ust. 4 nie dopuszcza zmiany.
W §3 ust. 6 nie dopuszcza zmiany.

Pytanie 8
Zamawiający

pisze we wzorze umowy:
§5
I.
Zgodnie z dostarczonymi warunkami gwarancji oferty przetargowej jej okres
wynosi:
komputery stacjonarne - ............. . ... miesięcy,
laptopy, tablety- .......... miesięcy,
drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, routery, kserokopiarki,
projektory - . ......... miesięcy.
2.
Serwisowanie sprzętu komputerowego opiera się na następujących zasadach:
podjęcie działań związanych z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w ciągu 24
godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
realizacji napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego o ile względy
technologiczne umożliwiają naprawę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy
naprawa w siedzibie Zamawiającego będzie niemożliwa, Wykonawca odbierze uszkodzony
sprzęt i dostarczy naprawiony własnym transportem
dostawie sprzętu zastępczego o podobnych parametrach technicznych po 5 dniach
od zgłoszenia.
3.
W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni lub
niedostarczenia sprzętu zastępczego w wymaganym terminie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości sprzętu podlegającego naprawie za każdy
dzień opóźnienia.

z prośbą o usunięcie zapisów paragrafu 5 z umowy dla części VI
postępowania. Zapisy te nie korespondują z charakterem zakupu wskazanym dla tej
Czy Zamawiający wyraża zgodę?
Zwracamy

się

Odpowiedź

części.

8

Zamawiający

nie dopuszcza zmiany.

Pytanie 9
Zamawiający

pisze we wzorze umowy:
§6
Uprawnienia z tytułu rękojmi nie są wyłączone.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu udzielenia rękojmi dla części VI
postępowania. Zapis nie koresponduje z charakterem zakupu wskazanym dla tej
Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Odpowiedź

9

Zamawiający

Pytanie 10

nie dopuszcza zmiany.

części.

W zw i ązku n i edostępno ścią produktu APPLE iPad Air 2 32GB (ten model nie jest j uż
produkowany) czy Zamawiający dopuści zaoferowaniejego następnika tj . modelu
Apple iPad 32GB Wi-Fi MP2F2FD/A ?Jeś li tak wnosimy o zmianę opisu przedmiotu
zamówienia w punkcie - Tablet nr 1 (waga - 469g, procesor 2 rdzenie taktowanie
l,85GHz)

Odpowiedź

Część

10

II poz. Tablet nr 1

Zamawiający

dopuszcza również procesor 2 rdzeniowy, architektura arm 64 bit, o
taktowaniu min. 1,8 GHz oraz zwiększamy wagę maksymalną do 470g.
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