
 

 

Katowice, 07.12.2015 r. 

 

Do wszystkich biorących udział w przetargu 

nieograniczonym nr ZP/SK/15/15 na dostawę 

sprzętu komputerowego, oprogramowania i 

urządzeń biurowych 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 07.12.2015 r. wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W związku z powyższym zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej: 

1. Na podstawie przepisu art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „p. z. p”, zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, dotyczącej 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych”, Nr 

sprawy: ZP/SK/15/15: 

Pyt.1. Proszę o opublikowanie przez Zamawiającego na stronie BIP wersji edytowalnej dokumentów 

dołączonych do SIWZ, szczególnie formularza cenowego – załącznik Nr 1. 

2. Pyt. nr 2. Czy Zamawiający potwierdzi, iż protokolarne przekazanie przedmiotu Umowy – zgodnie z § 1, 

ust. 4 Umowy – nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu Sprzętu przez Wykonawcę? 

3. Pyt. nr 3. Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 2 ust. 4 Umowy w taki 

sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od 

dnia jej dostarczenia do Zamawiającego? 

4. Pyt, nr 4. Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez „prawidłowo” wystawioną fakturę VAT (§ 2 ust. 4 

Umowy),tzn. czy aby faktura została uznana za „prawidłowo” wystawioną wystarczające jest zawarcie 

w takiej fakturze wszystkich elementów wymaganych przez przepisy prawa regulujące tę kwestię, czy 

Zamawiający wymaga dodatkowych elementów, a jeżeli wymaga dodatkowych elementów, to wnosimy 

o ich precyzyjne oznaczenie? 

5. Pyt. nr 5. Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień określonych w § 3 ust. 4 Umowy, w taki 

sposób, aby Wykonawca wraz ze Sprzętem dostarczył dokumenty gwarancyjne producenta, które 

określają procedurę gwarancyjną, w tym terminy realizacji roszczeń gwarancyjnych, a dodatkowo 

Wykonawca będzie podmiotem pośredniczącym pomiędzy Zamawiający, a serwisem producenta? 

6. Pyt. nr 6. Niezależnie od powyższego, czy Zamawiający potwierdzi, iż obowiązek dokonywania naprawy 

lub wymiany sprzętu na nowy (zgodnie z § 3 ust. 13 Umowy) dotyczy wyłącznie zakresu określonego w 

dokumentach gwarancyjnych? Wyjaśniamy, że żaden producent w ramach gwarancji nie zapewnia 

naprawy wszelkiego rodzaju uszkodzeń, m.in. uszkodzeń mechanicznych, czy wywołanych 

niewłaściwym użytkowaniem. 

7. Pyt. nr 7. Czy Zamawiający potwierdzi, iż postanowienia określone w § 3 ust. 7 oraz ust. 13 Umowy 

dotyczą wyłącznie napraw Sprzętu w ramach dostarczonej gwarancji (m.in. z wyłączeniem uszkodzeń 

mechanicznych lub spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Sprzętu)? 

8. Pyt. nr 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej siedem 

dni kalendarzowych na dzień minimum 17 grudnia br.,, celem dostarczenia Zamawiającemu oferty jak 

najkorzystniejszej cenowo i złożenia oferty zgodnej z wymaganiami stawianymi w SIWZ, która 

zabezpieczy prawa i obowiązki obu stron w przyszłej umowie.  

 

 



Odpowiedzi Zamawiającego: 

Odp. dot. pyt. nr 1 – Zamawiający zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej 

na stronie www.word.katowice.pl  

Odp. dot. pyt. nr 2 - Tak, protokolarne przekazanie przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu 

Sprzętu przez Wykonawcę. 

Odp. dot. pyt. nr 3 – Tak. 

Odp. dot. pyt. nr 4 – Przez prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę zawierającą wszystkie elementy 

wymagane przez przepisy prawa regulujące tą kwestię.  

Odp. dot. pyt. nr 5 - Zamawiający nie dokona zmiany modyfikacji Umowy. Jednocześnie wyjaśniamy: Jeżeli 

warunki gwarancji udzielanej przez producenta nie są sprzeczne z zapisami Umowy Wykonawca może dostarczyć 

dokumenty gwarancyjne producenta – jeżeli spełniają one inne wymogi określone w Umowie – stanowiąc 

jednocześnie w razie potrzeby podmiot pośredniczący pomiędzy Zamawiający, a serwisem producenta. Jeżeli 

warunki gwarancji udzielanej przez producenta są sprzeczne z zapisami Umowy Wykonawcę obowiązują jej 

zapisy. 

Odp. dot. pyt. nr 6 - Odpowiedź na pytanie niesie art. 577 §1 kodeksu cywilnego. 

Odp. dot. pyt. nr 7 - Zamawiający potwierdza, iż postanowienia określone w § 3 ust. 7 oraz ust. 13 Umowy dotyczą 

wyłącznie napraw Sprzętu w ramach dostarczonej gwarancji. 

Odp. dot. pyt. nr 8 - Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany terminu składania ofert. 

 

         Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.word.katowice.pl/

