Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową dnia 24 maja 2019r. do zapytania ofertowego
nr 9/2019
Pytanie nr 1:
Formularz oferty – proszę o potwierdzenie że przy kalkulacji oferty należy zastosować stawkę VAT 23%,
ponieważ Zamawiający nie posiada jeszcze odpowiedniego dokumentu zwalniającego 23% VAT.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Tak, kalkulacje należy przygotować z uwzględnieniem 23% stawki podatku VAT, ponieważ Zamawiający
zgodnie z przepisami prawa może zwrócić się o zwolnienie z w/w podatku dopiero po otrzymaniu
urządzeń.
Pytanie nr 2:
Zapytanie ofertowe: Złożenie oferty – termin i miejsce – pkt. 1 podpunkt 2:
2)
pocztą elektroniczną na adres projekty@civitas.edu.pl wpisując w polu temat: ,,Oferta –
zapytanie ofertowe nr 9/2019 ” przesyłając w załączeniu skany dokumentów podpisanych
zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym zapytaniu, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym .
Proszę o wskazanie miejsca instrukcji podpisania podpisem kwalifikowanym w zapytaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu brzmienie:

2) pocztą elektroniczną na adres projekty@civitas.edu.pl wpisując w polu temat:,,Oferta –
zapytanie ofertowe nr 9/2019” przesyłając w załączeniu skany dokumentów.
Pytanie nr 3:
Zamawiający w zapytanie wskazuje liczbę dni na dostawę oraz podpisanie umowy, proszę o
potwierdzenie że chodzi o dni robocze.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
W zapytaniu nie pojawia się sformułowanie dnia robocze, zgodnie więc z zapisami Kodeksu
postepowania administracyjnego w przypadku takiego zapisu liczone są dnia kalendarzowe.
Pytanie nr 4:
Umowa: § 1, punkt 4 – proszę o informacje ile osób z personelu Zmawiającego ma zostać przeszkolone?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający zakłada, iż wykonawca powinien przeszkolić dwóch pracowników Collegium Civitas.
Pytanie nr 5:
Umowa: § 1, punkt 5 – Zamawiający wymaga dostarczania dostarczenia instrukcji obsługi w języku
polskim, oryginalne instrukcje obsługi pisane są przez producentów systemów lub sprzętu w języku

ojczystym danego producenta ew. angielskim. Instrukcje te zazwyczaj są pisane językiem technicznym
którego nie da się wprost przetłumaczyć na język polski. Z powyższym wnosimy o zmianę zapisu na
następujący: instrukcję obsługi przedmiotu Umowy w języku polskim i/lub angielskim.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanej zmiany.
Pytanie nr 6:
Umowa: § 4, punkt 3 - 5 – proszę o szczegółowe opisanie procedury testów odbiorczych oraz
szczegółowego ich zakresu.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Szczegółowy plan oraz zakres procedury testów odbiorczych zostanie ustalony na etapie podpisywania
umowy, ponieważ w tym momencie Zamawiający nie wie jaki zostanie mu zaproponowany sprzęt.
Pytanie nr 7:
Umowa: § 7 – Oferent wnosi o zmianę zapisów dot. kar w zakresie:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 - gdy
Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości 0,05% wartości niedostarczonego towaru, o którym mowa w §5 ust. 1 - za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;
3) w wysokości 0,05% wartości serwisowanego elementu, o którym mowa w §5 ust. 1 - za każdy
rozpoczęty dzień w przypadku zwłoki w usunięciu awarii lub wad.
4) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, gdy Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego-przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kary umowne są niezależne od siebie i sumują się.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie uwzględnia wniosku.
Pytanie nr 8:
Zapytanie ofertowe – Informacje – punkt 5: Zamawiający, poza postanowieniami pkt.4 zastrzega sobie
prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.
Oferent wnosi o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ ogranicza on w znaczący sposób
konkurencyjność, dodatkowo zostały opisane przypadki kiedy zapytanie ofertowe może zostać
unieważnione.
Unieważnieni postępowanie z każdej przyczyny narusza jawność (transparentność) procesu wyboru
oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie uwzględnia wniosku.
Pytanie nr 9:
W imieniu firmy DELL uprzejmie proszę o pozytywną odpowiedź na poniższe pytanie, która umożliwi
nam przedstawienie za pośrednictwem naszych partnerów przedstawienia Państwu atrakcyjnej
cenowo oferty.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwera wyposażonego w 2-a redundantne
zasilacze o mocy 495W każdy, sprawności 94% przy 50% obciążeniu z zachowaniem zgodności
pozostałych parametrów sprzętu serwerowego ? Serwer jest dodatkowo wyposażony w możliwość
monitorowania oraz ograniczania złużycia energii.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu o mocy wyższej niż wskazana w specyfikacji.

