Warszawa, 18.06.2015
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednostki centralnej
(sprawa: KZP/08/2015).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1232), Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez
wykonawców.
Pytanie 1:
Zamawiający pisze:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę:
komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie pomiarowej NI PXI wraz z
graficznym środowiskiem oprogramowania opartym na NI LabViewProfessional oraz
kart pomiarowych z programem serwisowym sytemu NI PXI
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, jak niżej:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę:
komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie pomiarowej NI PXI wraz z
udzieleniem licencji na użytkowanie graficznymego środowiskiema oprogramowania
opartymego na NI LabViewProfessional oraz kart pomiarowych z programem
serwisowym sytemu NI PXI
Zamawiający modyfikuje powyższy zapis we wszystkich miejscach, w których się
pojawił na: dostawę komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie
pomiarowej NI PXI wraz z udzieleniem licencji na użytkowanie graficznego
środowiska oprogramowania opartego na NI LabViewProfessional oraz kart
pomiarowych z programem serwisowym sytemu NI PXI

Pytanie 2:
Zamawiający pisze:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 36 miesięcy – kryterium oceniane.
(Nie więcej niż 48 miesięcy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację, jak niżej?
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 36 miesięcy na sprzęt oraz 90 dni
na nośniki z oprogramowaniem/sterownikami – kryterium oceniane. (Nie więcej niż 48
miesięcy na sprzęt oraz 90 dni na nośniki z oprogramowaniem/sterownikami)
Zamawiający dodaje zapis 90 dni na nośniki z oprogramowaniem/sterownikami.

Pytanie 3:
Zamawiający pisze:
Program serwisowy – zgłaszanie problemów i usterek mailowo lub telefonicznie, czas
reakcji do 24 godzin od zgłoszenia.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, jak niżej:
Program serwisowy – zgłaszanie problemów i usterek mailowo lub telefonicznie, czas
reakcji do 5 dni 24 godzin od zgłoszenia.
Zamawijący modyfikuje powyższy zapis na: Program serwisowy – zgłaszanie
problemów i usterek mailowo , czas reakcji do 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia

Pytanie 4:
Zamawiający pisze:
4. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (dostawy) w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, jak niżej:
4. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (dostawy) w terminie 28 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 28 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy.

Pytanie 5:
Zamawiający pisze:
12. Opis sposobu obliczenia ceny
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt
asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy), instalacji i udzielonej
gwarancji.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, jak niżej:
12. Opis sposobu obliczenia ceny
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt
asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy), instalacji i udzielonej
gwarancji.
Zamawiający zmienia zapis na następujący: W cenie oferty należy uwzględnić
wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt asortymentu, wymienionego w
pkt 3, koszt transportu (dostawy) i udzielonej gwarancji.

Pytanie 6:
Zamawiający pisze:
2. Warunki płatności:
Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na
konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu
odbioru, w terminie 30 dni ( kryterium oceniane) maksymalnie 60 dni od daty
dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację na termin płatności ujęty jako ilość dni o
daty wystawienia faktury VAT?
Tak, zamawiający zaakceptuje modyfikacje w powyższym zakresie, wprowadzając
zapis: Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana
przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po
podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni ( kryterium oceniane)
maksymalnie 60 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązuje sie do
przekazania w/w faktury drogą elektroniczną w dniu jej wystawienia, osobie
wskazanej w umowie.

Pytanie 7:
Zamawiający pisze:
3. Kary umowne
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia szczegółowego
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego
zamówienia, za 9 każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu
przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów, jak niżej:
3. Kary umowne
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia szczegółowego
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0, 1 0,5 % wartości
tego zamówienia, za 9 każdy dzień zwłoki, jednak całość naliczonej kary nie może
przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy szkoda powstała z
tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jednak całość odszkodowania
nie może przekroczyć 100% wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zmienia powyższy zapis na zaproponowany i wprowadza go do wzoru
umowy oraz SIWZ.

