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Katowice 28.10.2020r. 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych”, nr rej.: DZP.381.104.2020.DW. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 

§ 3 ust. 1 i 2 Umowy Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli termin dostawy wypadnie w dniu uznanym przez 

Zamawiającego za wolny od pracy wówczas termin realizacji określony w par. 3 ust. 1 Umowy zostanie przesunięty na 

najbliższy dzień roboczy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak, Zamawiający potwierdza, że jeżeli termin dostawy wypadnie w dniu uznanym przez Zamawiającego za wolny od 

pracy wówczas termin realizacji określony w par. 3 ust. 1 Umowy zostanie przesunięty na najbliższy dzień roboczy. 

 

Pytanie 2:  

§ 5 i 6 Umowy Prosimy o potwierdzenie, że w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad sprzętu w ramach rękojmi lub 

gwarancji jedynie w stosunku do części dostarczonego sprzętu, uprawnienia Zamawiającego dotyczące naprawy lub 

wymiany w ramach rękojmi lub gwarancji będą dotyczyły wyłącznie tego wadliwego elementu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający potwierdza, że w razie stwierdzenia wad sprzętu w ramach rękojmi lub gwarancji jedynie w stosunku do 

części dostarczonego sprzętu, uprawnienia Zamawiającego dotyczące naprawy lub wymiany w ramach rękojmi lub 

gwarancji będą dotyczyły wyłącznie tego wadliwego elementu.  

 

Pytanie 3: 

§ 5 Umowy Zgodnie z § 5 ust. 5, 10 oraz ust. 16 Umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do złożenia 

oświadczeń: (i) o odstąpieniu od umowy lub (ii) o obniżeniu ceny. Zwracamy uwagę, iż z uwagi na specyfikę 

dostarczanego sprzętu oraz okres rękojmi nawet kilkukrotne wystąpienie wad jest wysoce prawdopodobne, co sprawia, 

że uprawnienia zagwarantowane powyższej wskazanymi postanowieniami w znacznym stopniu zwiększają ryzyka 

wiążące się z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę - musi on de facto założyć wysokie prawdopodobieństwo 

wymiany dostarczanego sprzętu na nowy oraz ryzyko odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co z kolei zwiększy 

całkowity koszt realizacji i znajdzie odzwierciedlenie w wysokości cen zaoferowanych w postępowaniu. W związku z tym 

zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do §5 ust. 5, 10 oraz ust. 16 Umowy modyfikacji, zgodnie z którymi: 

Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy tylko w stosunku 

wadliwych elementów sprzętu, a nie całego sprzętu, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy tylko wówczas gdy wada jest istotna, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia 

o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy tylko wówczas, gdy dana wada ujawniła się kilkukrotnie i dotyczyła tego 

samego elementu np. wystąpiła co najmniej czterokrotnie dla tego samego elementu sprzętu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 

 

 
 

Pytanie 4: 

Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy tylko w stosunku 

wadliwych elementów sprzętu, a nie całego sprzętu, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy tylko wówczas gdy wada jest istotna, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia 

o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy tylko wówczas, gdy dana wada ujawniła się kilkukrotnie i dotyczyła tego 

samego elementu np. wystąpiła co najmniej czterokrotnie dla tego samego elementu sprzętu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 5: 

§ 7 ust. 2 umowy Prosimy o wprowadzenie do § 7 umowy postanowienia ograniczającego łączną wysokość kar 

umownych należnych Zamawiającemu zastrzeżonych w umowie w § 7 umowy do 50 % wartości umowy. 

Odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością niezależną od szkody, stąd brak jest uzasadnienia dla 

żądania kar umownych bez jednoczesnego ograniczenia maksymalnego ich limitu. Zwracamy uwagę, że postanowienia 

Umowy w tym zakresie są niezgodne z art. 436 uchwalonej i ogłoszonej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (PZP) Zgodnie z Art. 436. Pkt 3) PZP Umowa zawiera postanowienia określające w 

szczególności: łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.  

Przywoływany przez Wykonawcę przepis znajduje się w nieobowiązującym akcie prawnym. 

 

Pytanie 6: 

§ 7 ust. 5 Umowy Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy ograniczenia wartości odszkodowania do wartości Umowy z 

wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości 

rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W 

granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne 

następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty 

(szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjniej określić 

ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który 

w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy, pozwalając 

wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.  

 

II. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę 

terminu składania i otwarcia ofert. 

Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie: 
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Ofertę należy złożyć Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 

17, parter, w terminie do 2.11.2020 r. do godz. 09:30 

Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.11.2020 r. o godz. 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61, III p. 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 

 

                   mgr Damian Ludwikowski  

  Z-ca Przewodniczącej  Komisji Przetargowej 

 

 

 

 

 

 

 

               mgr Justyna Rutkowska- Zawada 

           Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
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