Kalisz, dnia 18 września 2017 roku

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy
internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich
w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem
edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków
Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na
podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej
zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania.
Pytanie 1. Nasze Pytanie dotyczy Paragrafu 10, ppkt:
- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 % ryczałtowego wynagrodzenia
przedmiotu umowy.
Czy Zamawiający jest pewien i nie popełnił błędu przy określaniu tak wygórowanych kar
umownych skutkujących utratą przez wykonawcę całości wynagrodzenia z tytułu umowy nawet za
1 dzień przekroczenia terminu realizacji?
Odpowiedź:
W związku z koniecznością zakończenia prac nad projektem pn. „Upowszechnianie kolekcji
muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji
mobilnej” współfinansowanym ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego” oraz obligatoryjnym i nieprzekraczalnym terminem rozliczenia się z
projektu do końca grudnia 2017 r., Zamawiający wprowadził w projekcie umowy restrykcyjną karę
w wysokości 100% ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w
wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszącej choćby jeden dzień.
Pytanie 2. Dotyczy §10 oraz §4 ust. 2 projektu umowy:
– Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 % ryczałtowego
wynagrodzenia przedmiotu umowy.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania sposobu wykonania usługi.
Wykonawca uwzględni obustronnie uzgodnione opinie w sposobie wykonania usługi.
Mając na uwadze 2 w/w zapisy umowy niejako Zamawiający nie jest zobligowany w żaden sposób
do dotrzymania terminów w których musi wydać opinię na temat przedstawionego projektu
graficznego co może prowadzić do znacznego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę narażając go na poniesienie kar umownych.
Czy mając to na uwadze Zamawiający może wprowadzić poprawkę do umowy określającą ilość dni
w których musi wydać opinię oraz ograniczyć maksymalną ilość wnoszonych opinii do 3
poprawek?

Odpowiedź:
Zamawiający, a także działający z Jego ramienia Przedstawiciel sprawujący nadzór nad pracami
objętymi przedmiotem realizacji umowy, są upoważnieni do wydania Wykonawcy wszelkich
poleceń związanych z jakością i ilością prac objętych przedmiotem umowy. Ilość zaleceń i opinii, a
także częstotliwość wydawania ich przez Zamawiającego lub osoby sprawującej nadzór,
uwarunkowana jest systematycznością i pieczołowitością wprowadzania ich przez Wykonawcę.
Zamawiający zaznacza, iż dołoży wszelkich starań, aby wskazówki i polecenia były przekazywane
Wykonawcy w trybie natychmiastowym, aby nie opóźniać realizacji przedmiotu zamówienia oraz
żeby współpraca pomiędzy obiema stronami układała się pomyślnie.
Pytanie 3. Czy do czasu wykonania zadania zaliczają się jedynie roboczogodziny liczone przez
wykonawcę czy dni pracy? Jaką miarą liczyć czas realizacji? Czy czas konsultacji z zamawiającym
wlicza się do czasu realizacji zadania? Co jeśli osoba po stronie zamawiającego oddelegowana do
konsultacji w trakcie realizacji zadania będzie niedostępna? (wyjazd służbowy, czy zwolnienie
lekarskie?) Jak oszacować czas konsultacji po stronie zamawiającego?
Odpowiedź:
Do czasu wykonania zadania zaliczają się dni pracy, nie roboczogodziny. Zatem czas realizacji
zadania powinien być określony w dniach. Czas konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym wliczany
jest do czasu realizacji przedmiotu zamówienia. Osoba, działająca z ramienia Zamawiającego,
sprawująca nadzór nad pracami objętymi przedmiotem realizacji umowy, zobowiązana jest do
pełnej dyspozycyjności w trakcie realizacji projektu.

