Warszawa, dnia 13.09.2019 r.
Nr sprawy: 22/19/NBI/4/OG/13
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa monitorów, uchwytów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
W związku z wpływem pytań dotyczących Ogłoszenia, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane
pytania:
Pytanie nr 2:
MONITOR TYP 1 - Typ ekranu: „Rozwiązanie Low Haze” Prosimy o zdefiniowanie określenia:
„Rozwiązanie Low Haze:? Czy chodzi o bardziej popularne nazewnictwo tzw. matryc Anti-glare. Wśród
producentów sprzętu tylko u jednego producenta (HP) występuje tego typu nazewnictwo dla matryc.
Co niestety mocno ogranicza konkurencyjność w zaoferowaniu rozwiązań. Podobną technologię u
innych producentów można spotkać pod nazwą Anti-glare. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści
rozwiązanie Anti-glare jako tożsame z wypisanym w OPZ Low Haze, lub po prostu wykreśli ten zapis z
OPZ, ponieważ wspomniana technologia Anti-glar jest ujęta w punkcie nr 8 „Powłoka powierzchni
ekranu – Przeciwodblaskowa”
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wykreśla zapis z OPZ II.1.1. dotyczący wymogu rozwiązania Low Haze.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: TAK
Punkty OPZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
pkt II.1.1.

Pytanie nr 3:
MONITOR TYP 1 ,Typ2 - Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny Czy zamawiający dopuści monitory posiadające
wbudowane zasilacze? Zasilacz wbudowany usprawnia ergonomię oraz bezpieczeństwo miejsca pracy.
Wbudowany zasilacz nie wpływa w żadnym stopniu na pogorszenie wymagania wydajnościowego
sprzętu.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuści dwa rozwiązania w postaci wbudowanego zasilacza lub zewnętrznego zasilacza.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: TAK
Punkty OPZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Pkt II.1.11.

Pytanie nr 4:
Dot. zapisu w pkt II. Specyfikacja techniczna: „W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć laptopy biurowe, peryferia oraz akcesoria komputerowe zgodnie z
poniższym podziałem:” Czy powyższy zapis to omyłka pisarska? W przedmiocie postępowania oraz OPZ
są opisane tylko monitory, uchwyty, drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Nie wspomniano
oraz nie opisano laptopów oraz akcesoriów komputerowych.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Tak, powyższy zapis to omyłka pisarska. Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ w wskazanym zdaniu.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: TAK
Punkty OPZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
pkt II OPZ

Pytanie nr 5:
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że realizacja przedmiotu umowy nie będzie wiązać się z
przetwarzaniem przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych w ramach stosunku powierzenia.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Podczas realizacji umowy Wykonawca nie będzie przetwarzał danych. Jedyne przekazane dane to
osoby wskazane w umowie do kontaktów oraz osoby podpisujące umowę.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: NIE

Pytanie nr 6:
dot. §4 ust. 9 w zw. z §4 ust. 1 i §4 ust. 4 Umowy: Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż data
wydania materiałów nie zostanie uznana przez Zamawiającego za datę realizacji Zamówienia, o której
mowa w §2 ust. 2 Umowy, ponieważ –biorąc pod uwagę (i) okoliczność iż datą wydania jest data
[podpisania – wyk.] protokołu odbioru ilościowego oraz protokołu odbioru jakościowego, a także iż (ii)
odbiór jakościowy zostanie przeprowadzonych w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
protokołu ilościowego bez uwag – termin na realizację Zamówienia wyniesie de facto 15 dni. W
przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z wnioskiem:
Zmianę §4 ust. 1 w ten sposób, by datą wydania Materiałów Zamawiającemu była data zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru jakościowego i ilościowego oraz uzupełnienie przedmiotowego
postanowienia o sformułowanie „czas odbioru jakościowego i ilościowego nie wlicza się do terminu
realizacji Zamówienia”, lub Zmodyfikowanie postanowień §4 w ten sposób, by Zamawiający był
zobowiązany dokonać odbioru jakościowego i ilościowego w dniu dostarczenia Materiałów przez
Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający wskazuję, że zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca ma dostarczyć zamówienie w
terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy (§2 ust. 2) i w dniu dostawy Zamawiający jest zobowiązany
dokonać odbioru ilościowego (§4 ust. 4). W przypadku braków ilościowych w dostawie zostanie
sporządzony protokół z uwagami oraz zostaną naliczane kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji
zamówienia (§5 ust. 1). Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane w pytaniu.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: NIE

Pytanie nr 7:
dot. §5 Umowy: Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie umowy o postanowienie zgodnie z którym
maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy wyniesie 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust.
1, a ponadto odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostanie ograniczona do równowartości
100% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy. Rozwiązanie to pozwoli wykonawcom na
dokładniejsze określenie ryzyk wiążących się z realizacją przedmiotu umowy, a w konsekwencji na
przedstawienie korzystniejszych cenowo dla Zamawiającego ofert.?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji wzoru umowy: TAK
Punkt wzoru umowy, który został zmodyfikowany w związku z pytaniem:
Zamawiający informuje, że § 5 ust. 5 zmienia swoje brzmienie i jego nadaje mu nowe o następującej
treści:
5. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy wyniesie 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust.
1, a ponadto odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostanie ograniczona do równowartości
100% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.

Pytanie nr 8:
dot. §5 ust. 3 Umowy: Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż przedmiotowa kara umowna
naliczana jest jednokrotnie i konsumuje pozostałe kary umowne naliczone z tytułu zwłoki w
dostarczeniu Materiałów. Niezależnie od powyższego – z uwagi na nieadekwatność wysokości kary
umownej do skali naruszenia – zwracamy się o jej obniżenie do wysokości 2% wynagrodzenia brutto
Materiałów niedostarczonych.
Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza, że kara umowna wskazana w § 5 ust. 3 naliczana będzie jednokrotnie
i konsumuje pozostałe kary umowne naliczone z tytułu zwłoki. Zamawiający nie wyraża zgody na
zmianę wysokości kary umownej.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: NIE

Pytanie nr 9:
dot. §8 Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do przedmiotowego postanowienia
zmiany zgodnie z którą Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania swoim pracownikom
informacji wskazanej w ust. 1 w imieniu Zamawiającego, natomiast Zamawiający zobowiąże się do
wypełniania względem swoich pracowników obowiązku w sposób analogiczny – Wykonawca podałby
wówczas treść informacji w umowie bądź przekazał link do strony internetowej na który został on
zamieszczony”.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Rozdziałem XIV ust. 8 Ogłoszenia: Zamawiający po wyborze
najkorzystniejszej oferty może, w celu potwierdzenia warunków zawartych w ofercie negocjować z
wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile
nie skutkuje to istotnymi zmianami elementów oferty lub istotnymi zmianami potrzeb i wymogów
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji
wykonawców.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: NIE

Pytanie nr 10:
W specyfikacji zleceniodawca wymaga rozwiązania: "Low Haze" czy zaakceptuje rozwiązanie
"Advanced Haze"?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

W związki z modyfikacjami Zamawiający przygotował zmodyfikowana wersję OPZ zawierającą
oznaczenie zmian.
W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający modyfikuje termin składania ofert – z dnia 16
września 2019 r. na dzień 18 września 2019 r. (środa) godzina 14.00.

