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WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 91/2010 

 

           Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) składa wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 91/2010 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i 
akcesoriów komputerowych. 

Treśd zapytao, które zostały przekazane Zamawiającemu: 

PKT. 1 

Prosimy o wykreślenie następujących wymagao lub zmianę umowy dostosowującą do poniższych 
zapisów. 

„ 

Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. (do oferty 
załączyd oświadczenie Wykonawcy, organizacji serwisującej lub producenta).  

 

Organizacja serwisująca musi posiadad ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta sprzętu (do oferty załączyd dokument potwierdzający spełnianie wymogu – 
dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym). 

 

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych Wykonawcy lub organizacji serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem gwarancyjnym, wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą (do oferty załączyd oświadczenie producenta).  

„ 

 

Zgodnie z umową serwis oraz konsekwencje braku należytego jego wykonania ciążą  
na Wykonawcy. Producent ani firma serwisująca nie są podwykonawcą realizacji umowy. Powyższe 



zapisy są więc sprzeczne z umową, gdyż serwis ma byd realizowany przez Wykonawcę. W szczególności 
zamawiający może żądad kar od Wykonawcy za nienależyte wykonanie serwisu realizowanego przez 
firmy trzecie.  Uzależnianie ważności oferty od oświadczenia producenta (które nie ma żadnego 
znaczenia)  jest niezgodne z art. 29 ust. 2 PZP. Dokumenty powyższe nie są żadnym zobowiązaniem 
świetle ustawy PZP, gdyż formalnie producent nie jest stroną w umowie czy podwykonawcą i nie ma jak 
mniemam żadnej umowy pomiędzy Zamawiającym a producentem. Dokumenty w.w  nie znajdują się 
również na liście dokumentów jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy. Przedstawione zapisy to 
zapisy wymyślane przez producentów w celu sterowania sprzedażą swoich produktów nie 
uwzględniające zapisów projektów umowy. 

PKT. 2 

Prosimy o wykreślenie następujących wymagao lub zmianę umowy dostosowującą do poniższych 
zapisów w części 6b. 

„ 

 Minimum 3-letnia gwarancja producenta na wszystkie elementy zestawu (notebook, monitor, 
stacja dokowania), świadczona na miejscu u Zamawiającego. (do oferty załączyd oświadczenie 
producenta, podmiotu serwisującego lub Wykonawcy zamówienia  potwierdzające spełnienie 
powyższego wymagania).  

 Podmiot serwisujący musi posiadad ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta sprzętu (do oferty załączyd dokument potwierdzający spełnianie wymogu – 
dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym). 

 Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę zamówienia lub podmiot serwisujący, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym (do oferty załączyd oświadczenie producenta).  

 Dostępnośd oryginalnych części zamiennych przez okres minimum 5 lat od dostawy (do oferty 
załączyd oświadczenie producenta lub podmiotu serwisującego potwierdzające spełnienie 
powyższego wymagania) 

 

Zgodnie z umową serwis oraz konsekwencje braku należytego jego wykonania ciążą na Wykonawcy. 
Producent ani firma serwisująca nie są podwykonawcą realizacji umowy. Powyższe zapisy są więc 
sprzeczne z umową, gdyż serwis ma byd realizowany przez Wykonawcę. W szczególności zamawiający 
może żądad kar od Wykonawcy za nienależyte wykonanie serwisu realizowanego przez firmy trzecie. 
 Uzależnianie ważności oferty od oświadczenia producenta (które nie ma żadnego znaczenia)  jest 
niezgodne z art. 29 ust. 2 PZP. Dokumenty powyższe nie są żadnym zobowiązaniem świetle ustawy PZP, 
gdyż formalnie producent nie jest stroną w umowie czy podwykonawcą i nie ma jak mniemam żadnej 
umowy pomiędzy Zamawiającym a producentem. Dokumenty w.w  nie znajdują się również na liście 
dokumentów jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy. Przedstawione zapisy to zapisy wymyślane 
przez producentów w celu sterowania sprzedażą swoich produktów nie uwzględniające zapisów 
projektów umowy. 

Czy zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie w.w oświadczeo ?  

Co zamawiający zrobi, gdy po 3 latach okaże się, że nie będzie dostępnych oryginalnych części 
zamiennych do zakupionych modeli notebooków ?  



Czy zamawiający wystąpi na drogę sądową do producenta lub podmiotu serwisującego o 
odszkodowanie? 

Zamawiający odpowiada następująco, ustosunkowując się tym samym do prośby Wykonawcy: 

Ad.1.  

Minimum 3-letnia gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego. (do oferty załączyd oświadczenie 
Wykonawcy, organizacji serwisującej lub producenta). 

 Ad. 2  

Na pierwszą częśd zapytania Zamawiający odpowiada, tak samo, jak w przypadku pytania nr 1. 

W stosunku do drugiej części zapytania Zamawiający odpowiada: 

Zamawiający po to wymaga takiego oświadczenia (zgodnego z prawdą) aby zapewnid sobie dostępnośd 
oryginalnych części zamiennych.  W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą lub 
niewywiązania sie z niego Zamawiający skorzysta z dostępnych środków prawnych 

W przypadku niewywiązania się z warunków zamówienia  Zamawiający skorzysta z dostępnych środków 
prawnych 

           Zamawiający, w związku z powyższymi wyjaśnieniami, nie przewiduje zmiany terminu na składanie 
ofert do zam. pub. nr 91/2010. 

          Zamawiający informuje jednocześnie, że dokument ten stanowi integralną cześd Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 91/2010. 

 

 


