Warszawa, 26.01.2021
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr CNT-371-24/2020,
Dostawa oprogramowania naukowego Mathematica w ramach projektu „Multidyscyplinarne
Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”
Zamawiający odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego:
SERIA 01
w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe o numerze CNT-371-24/2020, zwracamy się z
prośbą o wyjaśnienia i modyfikację dokumentacji postępowania.
1. W pkt. III zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga względem przedmiotu zamówienia
okresu gwarancyjnego nie krótszego niż 24 miesiące. Ponieważ producent oprogramowania
Mathematica będącego przedmiotem tego zapytania nie udziela żadnej formy gwarancji, w
związku z czym jako Wykonawca, będący dystrybutorem oprogramowania tego producenta, nawet
posiadającym wyłączność w Polsce, nie może zaoferować jakiejkolwiek formy gwarancji będąc w
sprzeczności z polityką licencyjną producenta. Licencje oprogramowania narzędziowego jak
Mathematica, są sprzedawane takimi jakimi są.
Do wymagań gwarancyjnych odnosi się również §5 oraz §6 istotnych postanowień umowy.
Prosimy o zwolnienie przedmiotowej licencji programu Mathematica z wymogu gwarancyjnego
lub dookreślenie tego zapisu poprzez określenie zasad gwarancji na warunkach producenta
programu.
2. Prosimy o doprecyzowanie typu licencji, jakim Zamawiający jest zainteresowany w
przedmiotowym zapytaniu.
a) W zał. nr. 3 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje stronę
producenta https://www.wolfram.com/mathematica/pricing/industry/, na której zaprezentowane są
produkty w wersji komercyjnej. Czy Zamawiający świadomie dokonał tego wyboru i wymaga
licencji komercyjnej, czy też oczekuje licencji akademickiej, do której z racji statusu uczelni
wyższej ma prawo? Licencja akademicka to w pełni funkcjonalny produkt ze zniżką dla instytucji
kształcących. Trzeba jednak pamiętać, że licencja akademicka nie może być wykorzystywana do
żadnych celów, z których uczelnia czy użytkownik otrzymywaliby profity w jakiejkolwiek formie.
Prosimy o ostateczną decyzję.
b) Jaki dokładnie rodzaj licencji interesuje Zamawiającego, licencja Single User przypisana do
wskazanego użytkownika i komputera czy też licencja Network Concurrent zarządzana przez
Managera licencji z możliwością instalacji w sieci lokalnej na dowolnej ilości stanowisk i
użytkowana w danym czasie przez opłaconą ilość użytkowników. Jeśli Single User to dla ilu
użytkowników, a jeśli Network Concurrent to dla ilu jednoczesnych użytkowników?
c) Dodatkowo, producent oferuje dla swoich licencji tzw. kontrakt serwisowy uprawniający
użytkownika m.in. do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania, dodatkowej licencji Personal Use
jak również dostępu do Mathematica Online (opcja CLOUD) wybranej przez Zamawiającego w

okresie jego ważności. Prosimy o informację, jaki okres ważności wspomnianego kontraktu
serwisowego interesuje Zamawiającego, standardowy 12 miesięczny dostarczany obligatoryjnie z
nową licencją, czy też dłuższy np. 24 lub 36 miesięczny?
3. Na jaki adres email powinna zostać złożona oferta, czy na adres p.kmiec@uksw.edu.pl wskazany
do kontaktu? W pkt. VII ust. 5 oraz IX ust. 1, precyzujących formę składania ofert, kwestia ta nie
jest określona.
4. W formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego występuję odniesienie do
błędnego przedmiotu zamówienia z nazwy tj.: "Zakup zestawu czujników inercyjnych do badania
kinetyki ruchu człowieka".
Prosimy o udostępnienie poprawnego formularza lub zezwolenie Oferentowi na wpisanie w tym
miejscu prawidłowej nazwy tj.: "Dostawa oprogramowania naukowego Mathematica".
5. Zapisy §5 oraz §6 istotnych postanowień umowy, traktują przedmiot umowy jako urządzenie,
co z faktycznych stanem nie ma nic wspólnego. Licencje oprogramowania Mathematica
dostarczane są całkowicie i wyłącznie w wersji elektronicznej tj. linki do pobrania plików
instalacyjnych oraz kody niezbędne do aktywacji licencji są przesyłane via email na wskazany
przez Zamawiającego adres użytkownika/administratora. Absolutnie nic nie jest dostarczane w tym
przypadku fizycznie do Zamawiającego.
Prosimy o odpowiednie dostosowanie projektu umowy do stanu faktycznego, zgodnego w przedmiotem
zamówienia w tym postępowaniu.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:
Odpowiedź 1:
Zamawiający wymaga gwarancji udzielonej przez producenta oprogramowania na zasadach
określonych przez producenta oprogramowania w okresie 12 miesięcy.
Odpowiedź 2a:
Zamawiający wymaga licencji komercyjnej.
Odpowiedź 2b:
Zamawiający wymaga licencji Network Concurrent na jednego użytkownika
Odpowiedź 2c:
Zamawiający wymaga kontraktu serwisowego - 12 miesięcy.
Odpowiedź 3:
Ofertę należy przekazać w formie elektronicznej na adres p.kmiec@uksw.edu.pl
Odpowiedź 4:
Tytuł: „Zakup zestawu czujników inercyjnych do badania kinetyki ruchu człowieka” w
formularzu ofertowym został zamieszczony omyłkowo.
Należy przekreślić go i zamienić właściwą nazwą „Dostawa oprogramowania naukowego
Mathematica” lub pozostawić puste miejsce, gdyż właściwy przedmiot zamówienia znajduje się
pod sygnaturą postępowania. Złożenie oferty bez wykreślenia omyłkowego tytułu nie wpłynie
na jej ważność.

Odpowiedź 5:
§ 5 i § 6 Wzoru umowy przyjmują brzmienie:
„§ 5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji udzielonej przez producenta oprogramowania
na zasadach określonych przez producenta oprogramowania na okres 12 miesięcy.
2. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego.
3. Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. Gwarancja oraz rękojmia obejmuje zapewnienie, że przedmiot umowy posiada parametry
techniczne zgodne z określonymi w Załączniku nr 1 do umowy. Gwarancja oraz rękojmia
obejmuje także w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie oprogramowania.
5. Wszelkie awarie i niesprawne działanie oprogramowania Zamawiający będzie zgłaszać
Wykonawcy pisemnie lub e-mailem na adres: …………….... .
6. Za wykonanie naprawy oprogramowania oraz usunięcie nieprawidłowości w działaniu
oprogramowania całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§6
2. Zamawiający może zgłaszać reklamacje do Wykonawcy w sposób określony w § 5 ust. 5
umowy podając powód zgłoszenia.
3. Wykonawca zapewni naprawę oprogramowania w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii oprogramowania.
4. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany oprogramowania w ramach
gwarancji, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,1% kwoty brutto
zgłoszonego do naprawy oprogramowania, za każdy dzień zwłoki.
Jednocześnie:

1. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.02.2021 roku. na godzinę 11:00
2. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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