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Gdańsk, dnia 07.03.2014 r. 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/45/025/D/14 prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego (monitorów, serwera 

z macierzą dyskową oraz urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych) dla Politechniki Gdańskiej 

w ramach projektu eUczelnia. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 04.03.2014 r. do Zamawiającego 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający 

udziela odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 1: 

Pytanie nr 1 do § 4 ust. 10 Wzoru Umowy Dostawy wg. załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający 

zgadza się na zmianę umowy w ten sposób, że okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać, stosownie do 

brzmienia z art. 581 § 2 Kodeksu cywilnego, wobec czego § 4 ust. 10 Wzoru Umowy uzyska 

następujące brzmienie: 

„W wypadku naprawy przedmiotu umowy okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie powyższej zmiany.  

W związku z tym Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 10 wzoru umowy dotyczącej części A, B i C: 

Jest: 

W wypadku naprawy przedmiotu umowy data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy zostaje 
przedłużona o 90 dni. 

Powinno być: 

W wypadku naprawy przedmiotu umowy okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

Pytanie 2: 

Pytanie nr 2 do § 5 ust. 4 w związku z § 5 ust. 1 Wzoru Umowy Dostawy wg. załącznika nr 5 do SIWZ: 

We wzorze umowy Zamawiający definiuje pojęcie siły wyższej jako okoliczności, „których zaistnienie 

leży poza zasięgiem i kontrolą Stron”, jedocześnie przenosząc w sposób nieuzasadniony na 

Wykonawcę ryzyko ich powstania. Skoro siła wyższa to wydarzenie, którego zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą Storn to nie można się zgodzić z przyjęciem, iż odstąpienie przez Zamawiającego 

od umowy nastąpi w przypadku jej zaistnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wobec powyższego Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmian Wzoru Umowy w ten sposób, że § 5 

ust. 4 uzyska następujące brzmienie: 

„W przypadku gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę 

o więcej niż 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany i podtrzymuje zapisy umowy 

w § 5 ust. 4. 

Pytanie 3: 

Pytanie nr 3 do § 6 ust. 7 Wzoru Umowy Dostawy wg. załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający 

zgadza się na zmianę umowy w ten sposób, że możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych zostanie ograniczone do 

wysokości wartości dostarczonego urządzenia z wyłączeniem utraconych korzyści, wobec czego § 6 

ust. 7 Wzoru Umowy uzyska następujące brzmienie: 

„Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości kontraktu, z wyłączeniem utraconych 

korzyści”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany i podtrzymuje zapisy umowy 

w § 6 ust. 7. 

 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis w § 4 ust. 1, 3 i 4 Wzoru 

Umowy Dostawy dla części C wg. załącznika nr 5 do SIWZ: 

Jest: 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia liczonej od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
wszelkich usług serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej będzie wynosił 2 dni robocze od momentu jego 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki 
lub wady. 

Powinno być: 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia liczonej od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
wszelkich usług serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej będzie wynosił 24 godziny licząc w dni robocze 
od daty i godziny zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

4. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 24 godziny licząc w dni robocze od daty 
i godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

 

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ. 

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy 

otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy 

z dnia 29.01.2004 r Pzp. 

 

mgr inż. Piotr Falc 

Podpis    kierownika    zamawiającego  

 lub  osoby  uprawnionej 

 


