Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z gwarancją i instalacją8 zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem, wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego i 6 drukarek mobilnych, znak sprawy: 02/02/2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów technicznych (kart katalogowych,
informacyjnych, wzorów kart gwarancyjnych, certyfikatów, deklaracji CE) w języki angielskim?

materiałów

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 2
Zapytanie ofertowe pkt. 8. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające poprawną współpracę oferowanych modeli
komputerów z systemem operacyjnym Windows 10?
Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3
Załącznik nr 5 – wzór umowy § 3 ust. 8
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy w chwili wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, czyli w chwili jego
podpisywania przez Zamawiającego w dniu odbioru ilościowego – w zakresie tego rodzaju odbioru – a w dniu
odbioru jakościowego – w zakresie tego rodzaju odbioru?
Tak, Zamawiający nie wymaga obecności przy czynnościach zdawczo odbiorczych uczestnictwa osoby ktrej
uprawnienia wynikają z wypisu z Rejestru Przedsiębiorców, za wystarczające uznaje się uczestnictwo osoby
uprawnionej dla dokonywania tego rodzaju czynności przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 3 ust. 10
Czy Zamawiający potwierdzi, że zastrzeżenia ilościowe lub informację o zatwierdzeniu protokołu odbioru
ilościowego przekaże Wykonawcy w dniu dostawy?
Tak, zastrzeżenia co do ilości dostarczonych w ramach umowy urządzeń zostaną poczynione w dniu dostawy.

Pytanie nr 5
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 3 ust. 12
Czy Zamawiający potwierdzi, że termin na usunięcie stwierdzonych protokołem odbioru jakościowego
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nieprawidłowości w dostarczonym przedmiocie dostawy będzie liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisma ten termin wyznaczającego?
Tak, Zamawiający potwierdza, że termin na usunięcie wad tak ilościowych jak i jakościowych biegnie od dnia
przesłania na adres mailowy Wykonawcy zastrzeżeń w tym zakresie.

Pytanie nr 6
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 3 ust. 15
Czy dla uproszczenia i odformalizowania procedury odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający potwierdzi,
że podpisany przez obie strony protokół sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do wzoru
umowy, bez uwag co do ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, jest równoznaczny w skutkach z
końcowym protokołem odbioru umowy, o którym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy, a co za tym idzie
stanowi podstawę wystawienia faktury, o czym mowa w § 4 ust. 4 wzoru umowy?
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, przy czym w jakimkolwiek stopniu nie wpływa to na
roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

Pytanie nr 7
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 4 ust. 7
Czy Zamawiający potwierdzi, że w niniejszym postanowieniu wzoru umowy chodzi w opóźnienie w zapłacie i o
odsetki ustawowe, o czym mowa w art. 481 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego?
Zamawiający potwierdza iż zastosowanie będa miały przywołane przez Wykonawcę zapisy kodeksu
cywilnego, zapisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 roku nie
będą stosowane.

Pytanie nr 8
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 4 ust. 9
Prosimy o wyjaśnienie: o jakich cenach jednostkowych brutto mowa w tym postanowieniu wzoru umowy? Jeśli
zaś Zamawiający uzna, iż nie sposób wyjaśnić powyższego, to czy wykreśli ust. 9 z § 4 wzoru umowy w całości?
Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 1 wzoru umowy, oraz zgodnie formularzem ofertowym, wykonawca
składając ofertę wskazuje wartość wykonania przedmiotu zamówienia jako całość, bez rozbicia na ceny
jednostkowe.
Zamawiający zwraca uwagę na treść załącznika numer 3 do zapytania ofertowego. Przyanjąc, iż do wagi
będzie brana łączna cena dostarczonych urządzeń, Zamawiający wymaga określenia wartości z nich
oddzielnie zgodnie z wartościami opisanymi w załączniku numer 3. Tym samym zamawiający nie zgadza się
na wykreślenie ust. 9 z § 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 9
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 5 ust. 4 pkt 6)
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Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego przez Wykonawcę po
godzinie 15:00, czas reakcji serwisu na to zgłoszenie upłynie z końcem drugiego dnia roboczego następującego
po dniu, w którym zgłoszenie to zostało przez Wykonawcę otrzymane?
Zamawiający potwierdza, iż data zgłoszeń awarii złozonych po godzinie 15.00 upłynie z końcem drugiego dnia
roboczego następującego po dniu, w którym zgłoszenie to zostało przez Wykonawcę otrzymane.

Pytanie nr 10
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 5 ust. 4 pkt 7)
Zwracamy uwagę, że tak jak w tym postanowieniu wzoru umowy zapisano rozumiany czas naprawy faktycznie
pokrywa się z czasem reakcji, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 6) wzoru umowy. Czas naprawy zaś, powinien być
liczony nie od dnia zgłoszenia awarii, lecz od dnia reakcji Wykonawcy na to zgłoszenie. W związku z powyższym,
czy Zamawiający zmieni to postanowienie wzoru umowy i nada mu treść następującą: „7) czas naprawy
urządzeń, liczony jest w oknie serwisowym (w dniu robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00) od chwili reakcji
Wykonawcy na zgłoszenie awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem, nastąpi
maksymalnie do końca następnego dnia roboczego”?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, ani wykreślenie z tekstu umowy postanowień
przywołanego punktu. Zamawiający zwraca uwagę na sposoby naliczenia terminów rozpoczęcia usunięcia
usterki, pozostające w odpowiedniej relacji z odpowiedzią na pytanie poprzedzające.

Pytanie nr 11
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 5 ust. 13
Czy Zamawiający potwierdzi, że wspomniany w tym postanowieniu wzoru umowy „protokół odbioru bez
zastrzeżeń” to protokół, o którym mowa w § 3 ust. 15 wzoru umowy?
Zamawiający potwierdza że wzmiankowany w § 5 ust. 13 wzoru umowy „protokół odbioru bez zastrzeżeń” to
protokół, o którym mowa w § 3 ust. 15 wzoru umowy.

Pytanie nr 12
Załącznik nr 5 – wzór umowy§ 6 ust. 4
Czy Zamawiający, w razie uwzględnienia pytania zadanego jak wyżej do § 3 ust. 8 wzoru umowy, wykreśli to
postanowienie (tj. ust. 4 w § 6 wzoru umowy) w całości, jako bezprzedmiotowe.
Zadane pytanie jest niezrozumiałe, §6 ust. 4 dotyczy kar umownych przywołane zapisy §3 zaś sposobu
reprezentacji.
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