Kraków, 19.09.2018r.
DOT.26.20.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: opublikowanego zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania i sprzętu do symulatora
tramwaju typu GT8S

W dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły pytania w związku z ogłoszonym zapytaniem.
Pytanie 1 – dokument: „Wzór umowy”
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Wnioskujemy o dodanie punktu nr 3 o treści:
Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe stanowisko sterownicze symulatora (wykonane wg
zapisów specyfikacji ofertowej – dokument: Zapytanie ofertowe) do montażu wyposażenia leżącego
w zakresie Wykonawcy oraz uruchomienia symulatora i przetestowania jego działania w terminie nie
później niż 4 tygodnie przed datą końcową realizacji umowy wg §4 pkt. 1.
Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisywania umowy wprowadzi zapis.
Pytanie 2 – dokument „Wzór umowy”:
§7
GWARANCJA/RĘKOJMIA
3. Wykonawca zapewnia reakcję na zgłoszenie awarii w ciągu 8 godzin od zgłoszenia awarii i usunięcia
awarii w terminie do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Wnioskujemy o zmianę zapisu na:
3. Wykonawca zapewni reakcję na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii i usunięcie
awarii w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisywania umowy zmieni zapis.
Pytanie 3 – dokument „Wzór umowy”:
§7
GWARANCJA/RĘKOJMIA
4. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje
wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany
w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 7 dni od zgłoszenia awarii.
Wnioskujemy o zmianę zapisu:
4. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje
wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany
w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisywania umowy zmieni zapis.

Pytanie 4 – dokument „Wzór umowy”
§8
KARY UMOWNE
d) za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz z w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 1 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wady/ terminu na usunięcia wady wskazanego w § 7 ust. 3.
Wnioskujemy o zmianę na:
d) za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz z w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wady/ terminu na usunięcia wady wskazanego w § 7 ust. 3.
Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisywania umowy zmieni zapis.
Pytanie 5
- dokument: „Zapytanie ofertowe”
6.Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum@mim.krakow.pl w terminie do dnia
19.09.2018r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie wyznaczonego
terminu nie będą rozpatrywane. Do oferty należy załączyć szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia
w tym: urządzeń, oprogramowania i licencji z podaniem producenta oraz cen jednostkowych.
W związku ze złożonymi pytaniami wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert oraz zmianę
zapisu dotyczącego wykazu przedmiotu zamówienia:
6.Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum@mim.krakow.pl w terminie do dnia
21.09.2018r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie wyznaczonego
terminu nie będą rozpatrywane.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis „Zapytania ofertowego”, którego pkt. 6 otrzymuje
brzmienie: Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum@mim.krakow.pl
w terminie do dnia 21.09.2018r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie
wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający wymaga przedłożenia zestawienia ilościowego wszystkich komponentów. Wykonawca
może zastrzec tę część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas nie będzie ona ujawniana
innym wykonawcom, natomiast będzie jawna dla Zamawiającego. Wykonawca winien uzasadnić
powody zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie
odstąpi od wymogu podania w ofercie wykazu komponentów. Zamawiający rezygnuje z podana cen
jednostkowych poszczególnych komponentów przedmiotu zamówienia.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz wzoru umowy.
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