
Załącznik nr 3 do MN 

Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/02/ENSA-DIT/2019 

Nr pytania Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. 

Załączniki nr 5 i 6 do MN (wzory umów 
Energa S.A. i EiTE sp. z o.o., par. 3 ust. 4: 

„Wynagrodzenie zostanie uregulowane z 
dołu, w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT i jej 
dostarczenia do Zamawiającego. Faktura 

VAT zostanie wystawiona i dostarczona do 
Zamawiającego w terminie 

……………………..” 

Prosimy o wyjaśnienie, kiedy Wykonawca będzie 
uprawniony do wystawienia faktury VAT. Czy można 
przyjąć, że podstawą do wystawienia faktury będzie 

protokół odbioru, potwierdzający dostarczenie 
Zamawiającemu dokumentu PoE (Proof of 

Entitlement), w którym producent potwierdza zakup 
na rzecz Zamawiającego odpowiednich pakietów  

wsparcia? 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół 
odbioru, potwierdzający dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentu, w którym producent potwierdza zakup na 

rzecz Zamawiającego odpowiednich pakietów  wsparcia. 
Jeśli dokumentem potwierdzającym ten fakt jest PoE, 

Zamawiający zaakceptuje taki dokument. 

2. wzór umowy ENSA §3 ust. 4 
 

Usługa asysty technicznej IBM jest usługą płatną z 
chwilą wznowienia jej świadczenia, tj. opłaty 

wznowieniowe za okres wsteczny oraz opłata za 
kolejne 12 m-cy są fakturowane przez IBM z chwilą 

wznowienia. Aby zastosować płatność z dołu 
wymagane byłoby finansowanie całości zamówienia, 

co podniosłoby wartość oferty. Dodatkowo, w §3 
wzoru umowy z EITE nie zawiera postanowień 

dotyczących płatności wynagrodzenia z dołu. Czy w 
związku z powyższym Zamawiający dopuści ofertę 
uwzględniającą fakturowanie w dniu wznowienia 

zarówno dla ENERGA SA oraz ENERGA 
Informatyka i Technologie? 

Zamawiający dopuści ofertę uwzględniającą 
fakturowanie w dniu wznowienia zarówno dla ENERGA 
SA oraz ENERGA Informatyka i Technologie. Zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie nr 1 podstawą do wystawienia 

faktury będzie protokół odbioru, potwierdzający 
dostarczenie Zamawiającemu dokumentu, w którym 

producent potwierdza zakup na rzecz Zamawiającego 
odpowiednich pakietów  wsparcia. 

3. wzór umowy ENSA §3 ust. 4 
 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie z 
pkt. 1 czy Zamawiający dopuści zastosowanie 

instrumentów finansowania przez podmioty trzecie? 

W związku z treścią odpowiedzi na pytanie 2 
Zamawiający uznaje pytanie za nieaktualne. 

 


