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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 

 

Zmiana  treści siwz 
 

 

nr  DZP-2621-10/2013 
Zakup wraz z dostawą  oprogramowania i sprzętu komputerowego 

dla  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich służącego do bieżącej oraz 
długoterminowej archiwizacji danych 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania.  

 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i ujednolicenie zapisów SIWZ i wzoru umowy w 

następującym zakresie: 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy punktu IV. ppkt 2 lit. c) SIWZ oraz §1 ust. 2 lit. c) wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza 

złożenie przez Wykonawcę oferty na oprogramowanie, które jest licencjonowane wyłącznie przez jego 

Producenta a nie przez Wykonawcę i czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę poprzez 

zastąpienie powyższych zapisów SIWZ i wzoru umowy następującym zapisem: „Dostarczenia 

Zamawiającemu niewyłącznej licencji Producenta na oprogramowanie”? 

 

 

Odp. Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1) IV. ppkt. 2 lit.c ) siwz: 

Dostarczenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji Producenta na oprogramowanie. 

2) §1 ust. 2 lit. c) wzoru umowy 

Dostarczenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji Producenta na oprogramowanie. 

 

 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy punktu IV. ppkt 15 SIWZ i §6 wzoru umowy (w zakresie oprogramowania). Czy Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty na oprogramowanie, dla którego support techniczny (via e-mail/telefon, 8/5) i 

dostęp do aktualizacji oprogramowania w ramach ważnego serwisu/supportu świadczy Producent 

oprogramowania przy pomocy Dystrybutora oprogramowania w Polsce, niezależnie od Wykonawcy 

zamówienia i czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ punkt IV. ppkt 15 i wzoru umowy 

§6 w całości na następujące brzmienie: 

„1. Okres gwarancji wynosi dla sprzętu - min. 36 miesięcy od daty podpisania umowy: 

a) w przypadku stwierdzenia wad – np. braku działania, lub błędnego działania sprzętu albo wystąpienia 

awarii, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej oraz doręczy je Wykonawcy 

faksem oraz pocztą elektroniczną; 

b) po otrzymaniu zgłoszenia Zamawiającego, Wykonawca usunie wadę/awarie nie później niż w ciągu 5 

dni roboczych od otrzymania zawiadomienia; 

c) w przypadku braku możliwości usunięcia wady w terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

sprzęt zastępczy wraz z oprogramowaniem w tym terminie, a usuniecie wady/awarii nie będzie trwało dłużej 

niż 10 dni roboczych; 



d) w okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, w tym również dojazdu bądź transportu ponosi 

Wykonawca; 

e) koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia; 

f) jeżeli wady/awarie nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w ust. 1 ppkt. c, Zamawiający 

uprawniony jest do wezwania do ostatecznego usunięcia wad lub nieprawidłowości wyznaczając w tym celu 

dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Jeżeli po upływie tego terminu wciąż zostaną stwierdzone 

wady lub awarie, Zamawiający – ma prawo, według swego wyboru – niezależnie od innych przysługujących 

mu zgodnie z niniejszą umową uprawnień zlecić usunięcie wad lub awarii innej firmie. W takiej sytuacji 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 

wezwania do zapłaty; 

g) niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

2. Okres serwisu dla oprogramowania - w okresie ważności serwisu/supportu wynoszącego minimum 12 

miesięcy od daty podpisania umowy, Zamawiającemu przysługuje wsparcie techniczne świadczone przez 

Producenta lub Dystrybutora Oprogramowania w Polsce, w tym bieżące bezpłatne uaktualnianie 

oprogramowania (upgrade) w przypadku pojawienia się na rynku jego aktualizacji.” 

 

 

Odp. Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 

- SIWZ punkt IV. ppkt 15 i wzoru umowy §6 – otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Okres gwarancji wynosi dla sprzętu - min. 36 miesięcy od daty podpisania umowy: 

a) w przypadku stwierdzenia wad – np. braku działania, lub błędnego działania sprzętu albo wystąpienia 

awarii, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej oraz doręczy je Wykonawcy 

faksem oraz pocztą elektroniczną; 

b) po otrzymaniu zgłoszenia Zamawiającego, Wykonawca usunie wadę/awarie nie później niż w ciągu 5 

dni roboczych od otrzymania zawiadomienia; 

c) w przypadku braku możliwości usunięcia wady w terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

sprzęt zastępczy wraz z oprogramowaniem w tym terminie, a usuniecie wady/awarii nie będzie trwało dłużej 

niż 10 dni roboczych; 

d) w okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, w tym również dojazdu bądź transportu ponosi 

Wykonawca; 

e) koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do 

dodatkowego 

wynagrodzenia; 

f) jeżeli wady/awarie nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w ust. 1 ppkt. c, Zamawiający 

uprawniony jest do wezwania do ostatecznego usunięcia wad lub nieprawidłowości wyznaczając w tym celu 

dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Jeżeli po upływie tego terminu wciąż zostaną stwierdzone 

wady lub awarie, Zamawiający – ma prawo, według swego wyboru – niezależnie od innych przysługujących 

mu zgodnie z niniejszą umową uprawnień zlecić usunięcie wad lub awarii innej firmie. W takiej sytuacji 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 

wezwania do zapłaty; 

g) niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

2. Okres serwisu dla oprogramowania - w okresie ważności serwisu/supportu wynoszącego minimum 12 

miesięcy od daty podpisania umowy, Zamawiającemu przysługuje wsparcie techniczne świadczone przez 

Producenta lub Dystrybutora Oprogramowania w Polsce, w tym bieżące bezpłatne uaktualnianie 

oprogramowania (upgrade) w przypadku pojawienia się na rynku jego aktualizacji.” 

 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  
                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Dyrektor 

                                                                                                                      (-) dr Adolf Juzwenko 

 

 


