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informacja na stronę internetową

dotyczy: Postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zakup  i  dostawę:  zestawów 
komputerowych,  komputerów przenośnych,  drukarek  laserowych  i  urządzeń wielofunkcyjnych dla  KPP w 
Szczecinku i IV Komisariatu Policji w Szczecinie

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytań złożonych w dniu 17.04.2013r. wraz z 
wyjaśnieniami 

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający jest w stanie zmienić zapis o karach umownych. Zamawiający podaje karę 10 % wartości przedmiotu 
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, co jest rzadko stosowane w postępowaniach. To bardzo wysoki 
poziom kary, często przekraczający zysk z całej sprzedaży. Teoretycznie zakładając że jeśli dostawca spóźni się o 10 dni to 
Zamawiający powinien otrzymać sprzęt za darmo.
Zwracam się z zapytaniem:
Czy zamawiający zmieni zapis o karach umownych na 0,1% za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy i 0,2% wartości  
brutto przedmiotu naprawy za każdy dzień opóźnienia w naprawie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia warunków określonych w SIWZ, a co za tym idzie nie zmienia zapisów dotyczących kar 
umownych. Termin 30-dniowy realizacji dostawy przedmiotu zamówienia jest w opinii zamawiającego wystarczająco 
długi,  stąd  też  wysokie  kary  za  jego  nie  dotrzymanie.  Zapisy  takie  z  powodzeniem są  stosowane  od  kilku  lat  w 
prowadzonych przez nas postępowaniach i dotychczas nie było do nich zastrzeżeń.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wydłuży termin dokonania naprawy z 5 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia warunków określonych w SIWZ, a co za tym idzie nie wydłuża terminu dokonania naprawy z 5 
do 14 dni roboczych. Jeśli 5 dni roboczych na dokonanie naprawy sprzętu okaże się terminem zbyt krótkim, można 
dostarczyć sprzęt zastępczy.

Pytanie nr 3
W punkcie 5, paragraf 6 wzoru umowy Zamawiający wymaga aby: "Zdiagnozowanie uszkodzenia, wykonanie napraw i 
usunięcie awarii przez Wykonawcę u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
nieprawidłowości drogą faksową do siedziby serwisu.".Czy należy zatem uznać, że Zamawiający wymaga serwisu w 
miejscu użytkowania sprzętu? Jeśli taka forma serwisu nie jest wymagana, tym samym Zamawiający dopuszcza naprawę 
w serwisie to kto pokryje koszty wysyłki do serwisu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż zgodnie z zapisami § 6 punkt 5 umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi 
serwisowej u użytkownika końcowego.
Natomiast zgodnie z § 6 punkt 10 umowy będzie to teren województwa zachodniopomorskiego.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Terminy pozostają bez zmian.


