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Dotyczy wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ - 1 
 
 

I.  W związku z pytaniem wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych –(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).), przekazujemy 

wyjaśnienia i dokonujemy modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu i oprogramowania 

komputerowego dla IUNG – PIB w Puławach”, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem  UZP  637914-N - 2018 z dnia 2018-10-18 

 

 
Pytanie nr 1 : 
W załączniku 7a do w/w/ postępowania w pliku tabela_komputer_typ3 jest: 
KOMPUTER TYP 1 ilość sztuk  1, Typ: Komputer stacjonarny z monitorem 27’’ 
Czy powinno być ? (bo brak specyfikacji monitora w tabeli) 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, iż w załączniku 7a w pliku tabela_komputer_typ3  zaszła pomyłka. 
Powinno być komputer TYP 3 ilość szt. 1. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż Komputer typ 3 jest bez 
monitora 
Zmodyfikowane załączniki 7a do SIWZ- znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego 

 
Pytanie nr 2 : 
W punkcie 12 rozdziału III znajduje się zapis: „Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na 
okres 12 miesięcy – licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony ( 
bez zastrzeżeń)”. 
W przypadku oprogramowania tzw. „z półki” rękojmia za wady fizyczne nie ma zastosowania. Prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku dostawy oprogramowania Wykonawca będzie odpowiedzialny jedynie za 
wady prawne. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostawy oprogramowania Wykonawca będzie odpowiedzialny 
jedynie za wady prawne. W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia 
o zamówieniu i dodaje zapis.  „Za wyjątkiem oprogramowania. W przypadku dostawy oprogramowania 
Wykonawca będzie odpowiedzialny jedynie za wady prawne.” 



  

  

 

 

 

Zapis dotychczasowy 
Gwarancja Wykonawcy na przedmiot Zamówienia: 
Zamawiający informuje, iż  minimalna długość okresu gwarancji została określona odpowiednio 
do konkretnych urządzeń w Zestawieniu Wymagań Technicznych i Jakościowych Sprzętu 
komputerowego - załącznik nr  7a – 7c do SIWZ. 
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony ( bez zastrzeżeń). 

Wymagana powyżej  gwarancja nie dotyczy gwarancji producenta, która może być dłuższa niż wskazana 

powyżej. 

W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do jej usuwania nie później niż w ciągu 72 godzin od 

momentu otrzymania zgłoszenia (licząc tylko dni robocze). W celu przystąpienia do naprawy 

przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca zainstalowania zakupionego sprzętu. 

W przypadku awarii sprzętu, związanej z koniecznością wymiany i sprowadzenia  od producenta części 

zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy do max. 7 dni roboczych od momentu 

przystąpienia do naprawy. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych 

Wykonawcy zgłosi się do miejsca zainstalowania zakupionego sprzętu. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 

3 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy 

Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy – licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony ( bez zastrzeżeń) 

 
Zapis Zmodyfikowany - obowiązujący : 

Gwarancja Wykonawcy na przedmiot Zamówienia: 
Zamawiający informuje, iż  minimalna długość okresu gwarancji została określona odpowiednio 
do konkretnych urządzeń w Zestawieniu Wymagań Technicznych i Jakościowych Sprzętu 
komputerowego - załącznik nr  7a – 7c do SIWZ. 
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony ( bez zastrzeżeń). 

Wymagana powyżej  gwarancja nie dotyczy gwarancji producenta, która może być dłuższa niż wskazana 

powyżej. 

W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do jej usuwania nie później niż w ciągu 72 godzin od 

momentu otrzymania zgłoszenia (licząc tylko dni robocze). W celu przystąpienia do naprawy 

przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca zainstalowania zakupionego sprzętu. 

W przypadku awarii sprzętu, związanej z koniecznością wymiany i sprowadzenia  od producenta części 

zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy do max. 7 dni roboczych od momentu 

przystąpienia do naprawy. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych 

Wykonawcy zgłosi się do miejsca zainstalowania zakupionego sprzętu. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 

3 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy 

Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy – licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony ( bez zastrzeżeń) 

- za wyjątkiem oprogramowania. W przypadku dostawy oprogramowania Wykonawca będzie 

odpowiedzialny jedynie za wady prawne 



  

  

 

 

 

 
Pytanie nr 3 : 
Załącznik nr 7e do SIWZ, pkt. 3. 
W punkcie 3 załącznika nr 7e znajduje się zapis: „3. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały 
kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta).” 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie oczekuje rozszerzonej, dodatkowo płatnej pomocy technicznej 
tylko standardowej pomocy technicznej udzielanej telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy oferenta 
(8.00-16.00) przez okres 12-miesięcy od zakupu oprogramowania. 
Odpowiedź 3: 
Tak, Zamawiający oczekuje od Oferenta standardowej pomocy technicznej, udzielanej telefonicznie lub 
mailowo w godzinach pracy Oferenta (8.00-16.00) przez okres 12-miesięcy od zakupu oprogramowania 
 
Pytanie nr 4 : 
Załącznik nr 7e do SIWZ, pkt. 4. 
W punkcie 4 załącznika nr 7e znajduje się zapis: „4. Wszystkie oprogramowania muszą posiadać certyfikat 
zgodności CE świadczący o zgodności oprogramowania  z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.” 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy oprogramowania specjalistycznego, które nie stanowi 
integralnego elementu zamawianego sprzętu. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający przychyla się do sugestii oferenta, iż wskazany zapis nie dotyczą oprogramowania 
specjalistycznego, które nie stanowi integralnego elementu zamawianego sprzętu. W związku z powyższym 
zamawiający  dokonuje modyfikacji załącznika nr. 7e i wykreśla pkt. 4 
 
Zmodyfikowane załączniki 7a do SIWZ- znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego 

 
II. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ 
- Strona internetowa zamawiającego 
                                                                           
                     

W  imieniu Zamawiającego 
 
 
 
 

Specjalista                                                                  Kierownika Działu 
Maciej Zakiewicz                                                          Agnieszka Stawarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              …………………………………                               ……………………………………..                                                
/sporządził/                                                     /zatwierdził/ 

 
            
 
 
 
 
 

 


