
Katowice, 24.11.2017 r.  

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest DOSTAWA MONITORÓW (numer postępowania: ZP-17-130BN). 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku 

z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie 

wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1:  

Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy, § 4 ust. 1 

Zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady 

fizyczne oraz awarie wywołane wadą fizyczną ujawnioną w okresie gwarancyjnym, a także za ich 

usunięcie.  

W świetle ww. postanowienia przyjęcie odpowiedzialności za awarie wywołane wadą fizyczną 

ujawnioną w okresie gwarancyjnym jest niedopuszczalne z uwagi na fakt, iż może prowadzić do zbyt 

daleko idącej odpowiedzialności Wykonawcy, co narusza zasady współżycia społecznego. 

Wprowadzenie odpowiedzialności wykonawcy za awarie wywołane wadą fizyczną dodatkowo może 

przyczynić się do znacznego wzrostu kosztów danego postępowania, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy 

w celu pokrycia wszystkich swoich ryzyk zmuszeni będą do zwiększenia cen swoich ofert. W związku 

z powyższym, w interesie Zamawiającego powinna być zmiana ww. postanowienia.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę ww. postanowienia w następujący sposób:  

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy, zwłaszcza w zakresie:  

1) zgodności z SIWZ oraz niniejszą umową,  

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,  

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

Pytanie nr 2:  

Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy, § 5 ust. 3 
 

Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wartość wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego.  

Zgodnie z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych „zastosowanie przez Zamawiającego reguł 

wprowadzających nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawców, bez wątpienia niepotrzebnie 

przełoży się także na znaczny wzrost kosztów danego projektu. Spowodowane jest to tym,  

że Wykonawcy, którzy w danym przypadku zdecydują się na złożenie oferty w postępowaniu, 

niewspółmiernie zwiększą cenę swojej oferty w celu pokrycia wszystkich swoich potencjalnych ryzyk”.  

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę ww. postanowienia w następujący sposób: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,  

w szczególności poprzez możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych lub dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości 50 % należnego wynagrodzenia netto o którym 

mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 



 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty  

w ramach przedmiotowego postępowania. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ prowadzącej do zmiany ogłoszenia 

o zamówieniu. Zmiana polega na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert 

w przedmiotowym postępowaniu.  

Treść rozdziału IX pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

1) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,   

2) termin składania ofert: do dnia 01.12.2017 r, do godz. 12:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,   

2) termin otwarcia ofert: w dniu 01.12.2017 r. o godz. 12:30. 

 

 

 

z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

mgr Ewa Mołek 

 

 

 

 


