
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

znak sprawy: OR-IV.272.2.40.2020            Rzeszów, dnia 20.08.2020 r.  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu 

komputerowego” znak sprawy OR-IV.272.2.40.2020 Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 

Pytanie: 

a) dzień przedłożenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę celem dokonania jego odbioru – pod 

warunkiem, że przedłożony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad, albo  

b) dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń – jeżeli w trakcie odbioru zamawiający stwierdzi, że 

przedłożony przedmiot zamówienia jest obarczony wadą bądź wadami (w tym jest niezgodny pod względem 

ilościowym i jakościowym z przedmiotem zamówienia określonym w § 1 umowy).  

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy  dzień przedłożenia jest tożsamy z dniem dostarczenia z par. 4 ust. 

1, czy Zamawiający rozróżnia oba terminy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozróżnia oba terminy. 

 

Pytanie: 

1) Należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę złożenia w banku przez 

Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu” – o ile na koncie znajdować się będą niezbędne środki 

na pokrycie polecenia.  

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu w zakresie dokładnego dnia, w którym zostanie zlecona 

płatność. 

Odpowiedź: 

Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie do 30 dni – licząc od dnia w którym Zamawiający 

otrzyma prawidłowo wystawione faktury VAT nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 

 

Pytanie: 

Stwierdzenie przez komisję odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do 

sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Opóźnienie w usunięciu wad wynosząca więcej niż 7 dni 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

licząc od upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 4 lit. c umowy, stanowi podstawę dla 

Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 9 umowy.  

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w taki sposób,  aby odnosił się do dni roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu zamówienia, karę w wysokości 

0,5% wartości brutto zamówienia – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym 

upływa obowiązkowy termin wykonania zamówienia. Przez wartość brutto zamówienia należy 

rozumieć cenę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.  

Wykonawca wnosi o rozważenie zmiarkowania kar umownych do wysokości 0,01%. Jednocześnie w 

przypadku braku akceptacji wnioskowanej wysokości Wykonawca wnosi o naliczanie kar od zwłoki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w ramach 

gwarancji, w tym w usunięciu usterki w miejscu eksploatacji lub w zamianie wadliwego sprzętu 

komputerowego na wolnego od wad karę w wysokości 0,3% wartości brutto zamówienia – za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przez wartość brutto zamówienia należy rozumieć cenę, o 

której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.  

Wykonawca wnosi  o rozważenie zmiarkowania kar umownych do wysokości 0,01%. Jednocześnie w 

przypadku braku akceptacji wnioskowanej wysokości Wykonawca wnosi o naliczanie kar od zwłoki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy – na zasadach ogólnych 

– przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kar umownych.  

Wykonawca wnosi o ograniczenie odpowiedzialności maksymalnie do wysokości wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego, w którym to wezwaniu 

Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr rachunku bankowego na który należy 

wpłacić karę – z zastrzeżeniem ust. 5.  

Wykonawca wnosi o uwzględnienie w zapisie sytuacji, w której Wykonawca wykaże brak po swojej 

strony winy powstałego opóźnienia. W takiej sytuacji kary nie będą naliczane.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

Pytanie: 

Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, składa Wykonawcy 

reklamację telefoniczną pod nr tel. …………………………..  

Wykonawca wnosi o uwzględnienie propozycji zgłaszania wad drogą mailową. Dopuszczony jest również 

zgłoszenie telefonicznie lub osobiste.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Reklamacje, o których mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i usunąć usterki w miejscu 

eksploatacji lub zamienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie 1 dnia, licząc od dnia 

złożenia przez Zamawiającego reklamacji telefonicznej.  

Wykonawca wnosi o uwzględnienie propozycji zgłaszania wad drogą mailową. Dopuszczony jest również 

zgłoszenie telefonicznie lub osobiste. Wykonawca wnosi o uwzględnienie w zapisie terminu dnia 

roboczego lub „następnego dnia roboczego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Wykonawca wyraża zgodę 

na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany – ze 

skutkiem doręczenia.  

Wykonawca wnosi o uwzględnienie propozycji zmiany zapisu: „W razie niedopełnienia obowiązku, o 

którym mowa w punkcie poprzedzającym Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego 

wszelkich pism pod adres siedziby Wykonawcy widniejący w KRS – ze skutkiem doręczenia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ, Komputer AIO, komputer przenośny z ekranem 15”, monitor, 

komputer przenośny z ekranem 17”, komputer przenośny z ekranem 13” - gwarancja 
W OPZ wymagają Państwo 3-letniej gwarancji producenta świadczonej na miejscu, z czasem reakcji 

serwisu do końca następnego dnia roboczego, którą oferują wszyscy topowi producenci sprzętu 

komputerowego. 

W umowie w paragrafie 6, punkt  2, jest zapis, że Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z wymogami 

zawartymi w załączniku 2.1 do SIWZ, natomiast w punkcie 4 jest informacja, że Wykonawca jest 

zobowiązany rozpatrzeć i usunąć usterkę w terminie 1 dnia od dnia złożenia reklamacji. W tego typu 

postępowaniach przyjmuje się, że gwarancja jest realizowana, jak Państwo założyli w OPZ, czyli czas 

reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. W związku z tym zwracam się z pytaniem czy 

należy traktować OPZ jako dokument nadrzędny i  wymagają Państwo gwarancji producenta z czasem 

reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, czy też wymagają Państwo usunięcia usterki do 

następnego dnia roboczego? Gwarancja usunięcia usterki następnego dnia roboczego oczywiście jest 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

możliwa, niestety znacznie zawyży ona wycenę całego sprzętu, poprzez konieczność wykupienia 

niestandardowego poziomu wsparcia gwarancyjnego u Producenta. W przypadku standardowej gwarancji 

producenta onsite większość napraw jest wykonywana następnego dnia od zgłoszenia, niestety skuteczna 

naprawa sprzętu w następnym dniu nie jest gwarantowana.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 


