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Warszawa, dn. 05.10.2018
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.09.2018 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności pod tytułem Zakup
sprzętu ogłoszenie nr 8/FREE/POPC/3.2/ dla projektu pn. „Kod do przyszłości”, dla którego Zamawiający otrzymał
dofinansowanie w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.
W odpowiedzi na pytania Oferentów do powyższego zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje ich treść wraz
z odpowiedziami poniżej:

1. Czy w związku ze zmianą terminu składania ofert (przesunięcie o 5dni) zmieniają się
terminy Realizacji Zamówienia?
Odp.
Nie, termin realizacji zamówienia nie zostają zmienione.
2. Czy i w jakim zakresie będzie możliwa zmiana ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH?
Chodzi przede wszystkim o §7 i niewspółmiernie wysokie kary umowne.

Odp.
Tak, zmiana ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH będzie możliwa zgodnie z
warunkami zmiany umowy określonymi w ogłoszeniu opublikowanym w zapytaniu
ofertowym. Zamawiający informuje ponadto o ujednoliceniu § 8 pkt 4 Istotnych
postanowień umownych z zapisami dotyczącymi warunków zmiany umowy
określonych w ogłoszeniu opublikowanym w Zapytaniu Ofertowym uznając je w
całości za wiążące
3. Proszę o dookreślenie co w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH §7 ust. 1 lit. A
zamawiający miał na myśli przez dostawę?, Tj. czy ostateczny termin na wykonanie dostawy
czy też każdy termin z harmonogramu; biorąc pod uwagę zapisy §2 ust. 1, że przedmiotem
umowy jest dostawa oraz §3 ust. 10 i 12, gdzie mowa o dostarczaniu do poszczególnych
lokalizacji, można przychylić się do opinii, że zamawiający wskazał do naliczania kary jedynie
termin ostateczny na dokonanie wszystkich „dostarczeń” – czy tak należy to rozumieć?

Odp.
Termin dostawy musi być zgodny z harmonogramem w ilości podanej w nim na dany
dzień. Czyli na wyznaczony dzień dostępne powinny być ilości zgodne z
harmonogramem, które w przeciągu okresu pomiędzy jednym terminem a drugim są
dostarczane do poszczególnych lokalizacji.
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4. Proszę o dookreślenie co w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH §7 ust. 1 lit. c. –
gdzie grozi kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia, czym jest „niewłaściwe wykonanie
przedmiotu Umowy”?

Odp.
Tak jak wskazano w Istotnych Postanowieniach Umownych, za niewłaściwe
wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają realizację zamówienia niezgodnie z
założeniami wynikającymi z Umowy, treści Zapytania ofertowego czy Oferty
Wykonawcy.

5. Proszę o informacje czy w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH ulegnie zmianie §7 –
ust. 2 i 3 mówiący o możliwości wypowiedzenia umowy. W rozumieniu art. 365’ KC. Ustępy te
są nieważne, ponieważ umowa sprzedaży nie jest umową bezterminową o charakterze
ciągłym.

Odp.
Tak, dokonamy stosownego sprostowania. Chodzi o odstąpienie od umowy, co zostało
źle zdefiniowane jako wypowiedzenie.

6. Według jakiej specyfikacji technicznej i funkcjonalnej ma zostać wytworzona aplikacja
mobilna gdzie prace będą polegały na wykonaniu max 500 roboczogodzin pracy
następujących osób: Architekt oprogramowania, Programista PHP front-end, Programista baz
danych, Specjalista ds. UX/UI, Specjalista – Grafik, Tester Oprogramowania?
Odp.
Zamawiający zakłada, że Oferent będzie dysponował adekwatnym doświadczeniem oraz
posiadał gotowe komponenty do zintegrowania w ramach opisanego rozwiązania.
Specyfikacja techniczna i funkcjonalna powstanie jako efekt wspólnej pracy w trakcie
realizacji projektu.

7. W jakim charakterze mają odbywać się prace polegające na wykonaniu max 500
roboczogodzin pracy następujących osób: Architekt oprogramowania, Programista PHP frontend, Programista baz danych, Specjalista ds. UX/UI, Specjalista – Grafik, Tester
Oprogramowania? Czy mają dotyczyć prac związanych z wytworzeniem aplikacji mobilnej
pod wymagania i wspólnie z Zamawiającym?

Odp.
Zamawiający zakłada, że Oferent będzie dysponował adekwatnym doświadczeniem oraz
posiadał gotowe komponenty do zintegrowania w ramach opisanego rozwiązania.
Specyfikacja techniczna i funkcjonalna powstanie jako efekt wspólnej pracy w trakcie
realizacji projektu.
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8. Czy Zamawiający akceptuje gotowe rozwiązanie o nazwie Moodle Desktop, cechujące się
specyfikacją dostępną pod adresem: https://download.moodle.org/desktop/, które ma
spełnić wymagania Zamawiającego w zakresie integracja z platformą e-learningową
posiadaną przez Zamawiającego (platforma Moodle) i musi być zintegrowana z forum
wymiany doświadczeń i informacji po stronie Moodle?
Odp.
Zamawiający zakłada, że oferent będzie dysponował adekwatnym doświadczeniem oraz
posiadał gotowe komponenty do zintegrowania w ramach opisanego rozwiązania.
Specyfikacja techniczna i funkcjonalna powstanie jako efekt wspólnej pracy w trakcie
realizacji projektu.
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