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PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA
Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na
wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz modyfikuje treść SIWZ.
Pytanie nr 1
Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 2, 4, 10 i 13.
1.Zamawiający, udzielając odpowiedzi na dotychczas zadane przez Wykonawców pytania,
potwierdził, iż intencją Zamawiającego jest uzyskania gwarancji producenta- na warunkach
producenta- (patrz odpowiedź z dnia 20 maja 2020 roku na pytanie nr 1). Jednocześnie- mimo
wniosku Wykonawców na dostosowanie par 5 Umowy do tak zakreślonej intencji, Zamawiający
pozostawił w Umowie ust. 2 w zakresie w jakim przyznaje Zamawiającemu uprawnienie do
wymiany urządzenia oraz ust. 4 określający termin wymiany oraz ust. 10 określający prawo
zwrotu oraz ust. 13 określający prawo żądania zwrotu dodatkowych kosztów . Wykonawca
zauważa, iż producent urządzeń będących przedmiotem Zamówienia nie udziela tak
określonych gwarancji.
Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na:
- zmianę treści par 5 ust. 2 Umowy w ten sposób, iż otrzyma on brzmienie: 2. Gwarancja
obejmuje bezpłatne dokonanie napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych
podzespołów na nowe, wolne od wad, o identycznych lub lepszych parametrach – w miejscu
instalacji serwera;
- wykreślenie par 5 ust. 4
- wykreślenie par 5 ust. 10
- wykreślenie par 5 ust. 13?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zmiany na modyfikację § 5 ust. 2 umowy.
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień:
1) § 5 ust. 4, 10 i 13 poprzez ich wykreślenie”
„4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego
przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania
zgłoszenia reklamacyjnego.
10. Zamawiającemu przysługuje w ramach uprawnień gwarancyjnych w szczególności prawo
zwrotu wadliwego (tj. w szczególności niekompletnego, niezgodnego z ofertą Wykonawcy,
nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady mechaniczne) przedmiotu umowy, w przypadku
stwierdzenia jego wadliwości w okresie gwarancji. W przypadku dokonania zwrotu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego za wadliwy
przedmiot umowy wynagrodzenia, jako świadczenia nienależnego.
13. Jeżeli w okresie gwarancji, na skutek dostarczenia przez Sprzedającego wadliwego przedmiotu
umowy (w szczególności niekompletnego, niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej
jakości np. posiadającego wady mechaniczne) Zamawiający poniesie dodatkowe koszty związane z
wykonywaną w oparciu o wadliwy przedmiot umowy działalnością, Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu Zmawiającemu tych kosztów.”
Konsekwencją wykreślenia powyższych zapisów jest zmiana numeracji pozostałych ustępów § 5.
Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 14
Czy- mając na uwadze, iż Zamawiający uzyskuje 36 miesięczne uprawnienia z tytułu gwarancji,
a nałożenie na Wykonawcę dodatkowych zobowiązań z tytułu rękojmi powoduje znaczące
zwiększenie odpowiedzialności Wykonawcy, które musi znaleźć odzwierciedlenie w kalkulacji
ceny, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par 5 ust. 14 Umowy w ten sposób, iż otrzyma
on brzmienie:
14. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, przy czym Strony postanawiają, iż
Zamawiający uzyskuje uprawnienia z tytułu rękojmi w razie gdy w okresie gwarancji, o którym
mowa w ust. 1 powyżej, w ciągu 3 kolejnych miesięcy dojdzie do co najmniej 3 poważnych
awarii urządzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zmiany na modyfikację § 5 ust. 14 umowy.
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