Warszawa, dn. 20.08.2021
SZ.26.2.2021/2
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do
badań tribologicznych
Znak sprawy: SZ.26.2.2021
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 20.08.2021 r.,
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.

W

związku

z

powyższym,

Zamawiający

udziela

następujących

wyjaśnień:
Pytania:
Dzień dobry
Uprzejmie prosimy o rozważenie wprowadzenia 3 zmian w projekcie umowy.
1. Usunięcie par. 1 ust. 3 pkt. 5
„przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich rezultatów niniejszej umowy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
Uzasadnienie
Urządzenia do badań tribologicznych danego typu są wytwarzane seryjnie, na
podstawie tej samej dokumentacji, tak jak urządzenie, które chcielibyśmy zaoferować. Nie są to urządzenia unikatowe – opracowane specjalnie dla potrzeb
pojedynczej sprzedaży. Dlatego przeniesienie autorskich praw majątkowych dokumentacji technicznej na Zamawiającego spowodowałoby niemożność sprzeda-
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ży kolejnych egzemplarzy innym klientom. Z przyczyn ekonomicznych uniemożliwiałoby to (np. nam) złożenie oferty.
2. Usunięcie wszystkich zapisów w par. 7 i zastąpienie ich dwoma ustępami:
1. Zamawiający ma prawo do korzystania z informacji zawartych w materiałach
przekazanych przez Wykonawcę, tj. w karcie katalogowej i w instrukcji obsługi.
2. W przypadku upubliczniania wykorzystanych materiałów, o których mowa w
ust. 1 (zdjęcia, opisy, specyfikacje i in.), np. w publikacjach, Zamawiający poda
źródło ich pochodzenia.
Uzasadnienie usunięcia dotychczasowych zapisów z par. 7 - jak wyżej. Wprowadzenie ww. nowych zapisów da Zamawiającemu możliwość wykorzystania
otrzymanych materiałów bez każdorazowego wyrażania zgody przez Wykonawcę.
3. Wprowadzenie zmian w par. 10 ust. 5.
- wydłużyć czas przystąpienia do usunięcia wad lub usterek z 5 do 10 dni.
Uzasadnienie: w przypadku np. sezonu urlopowego termin 5 dni byłby trudny do
dotrzymania.
- Wykreślić zapis: „Zamawiający każdorazowo ustali czas na usunięcie wad lub
usterek”.
Uzasadnienie: terminy na usunięcie wad lub usterek są podane w ust. 8. Dodatkowo Zamawiający jest zabezpieczony zapisem o nieodpłatnym dostarczeniu do
czasu zakończenia naprawy, egzemplarza zastępczego – ust. 9.
Odpowiedzi:
Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie §1 ust. 3 pkt. 5 w załączniku nr
1 do SWZ
Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wszystkich zapisów w §7 w załączniku nr 1 do SWZ oraz zastąpienie ich dwoma ustępami.
Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w §10 ust. 5 w załączniku nr 1 do SWZ
W związku z powyższym zmianie ulega:
- §1. ust. 3 w załączniku nr 1 do SWZ i otrzymuje następujące brzmienie:
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„ Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym urządzenia oraz jego sprawnego funkcjonowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonać

przedmiot

umowy,

w

tym

urządzenie,

zgodnie

z

założeniami i w terminie określonym Umową;
2) dokonać uruchomienia urządzenia;
3) opracować dokumentację dot. przedmiotu umowy, w tym opisującą
zasady funkcjonowania urządzenia oraz zawierającą wskazówki co
do jego użytkowania, w formie i liczbie egzemplarzy ustalonej
przez Strony;
4) przeszkolić użytkowników w sposób wystarczający do sprawnego i
bezpiecznego korzystania/posługiwania się urządzeniem, w sposób
i w terminie uzgodnionym przez Strony.”
- § 7. w załączniku nr 1 do SWZ i otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zamawiający ma prawo do korzystania z informacji zawartych w materiałach przekazanych przez Wykonawcę, tj. w karcie katalogowej i w instrukcji obsługi.
2. W przypadku upubliczniania wykorzystanych materiałów, o których mowa w ust. 1 (zdjęcia, opisy, specyfikacje i in.), np. w publikacjach, Zamawiający poda źródło ich pochodzenia.”
- §10. ust. 5 w załączniku nr 1 do SWZ i otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie określonym
przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w 10 (dziesiątym) dniu od
ich zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Termin

składania

i

otwarcia

ofert

określony

w

ogłoszeniu

o

zamówieniu z dn. 17.08.2021 roku nie ulega zmianie.
Powyższe brzmienie załącznika nr 1 do SWZ jest obowiązujące od dnia
wprowadzenia niniejszej zmiany.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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