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Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę sprzętu komputerowego, 
urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby 
ZNiO 

 
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 4 (ZAD. 1): 
Dot. § 2 ust. 7-9 załącznika nr 5a (projekt umowy): 
W § 2  umowy Zamawiający zawarł postanowienia odnoszące się do odbioru przedmiotu umowy.  
W związku z wątpliwościami jakie ma Wykonawca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
jak proces odbioru przedmiotu dostawy będzie realizowany, w szczególności jakie działania będą 
podejmowane przez Zamawiającego w sytuacji dostarczenia przedmiotu dostawy wadliwego lub 
niezgodnego z umową? 
Nasze wątpliwości wynikają przede wszystkim z analizy postanowień  ust. 7 i 9. Jakie okoliczności 
związane z dostawą będą decydować czy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na  
dostarczenie przedmiotu dostawy zgodnego z umową (ust. 8), czy zdecyduje się na odstąpienie od 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy (ust. 9), skoro w obu przypadkach 
przesłanką do zastosowania ww. przepisów jest niezgodność dostarczonego przedmiotu umowy  
z umową? 
Odstąpienie od umowy, jako środek o najdalej idącym skutku (umowa jest traktowana, jakby jej 
nigdy nie było) powinien być stosowany w ściśle określonych sytuacjach, jako środek ostateczny, 
dlatego też zwracamy się pytaniem, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień odnoszących 
się do odbioru przedmiotu umowy (ust. 7-9) w  sposób zaproponowany przez Wykonawcę, która 
uporządkuje ten proces i usunie istniejące obecnie niejasności? 
W § 2 ust. 7 i 8 mogłyby brzmieć:   
„7.W sytuacji dostarczenia przedmiotu dzierżawy wadliwego lub niezgodnego z umową, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy 
zgodnego z umową.  
8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy przedmiotu dzierżawy, 
Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.”. 
Dotychczasowy ust. 9 uległby skreśleniu. 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 2 ust. 7 i 9 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymują brzmienie następujące: 
„7. W sytuacji dostarczenia przedmiotu dzierżawy wadliwego lub niezgodnego z umową, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy 
zgodnego z umową.  
8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy przedmiotu dzierżawy, 
Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.” 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 2 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) wykreśla ust. 9. 
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Pytanie nr 5 (ZAD. 1): 
Dot. § 2 ust. 12 załącznika nr 5a (projekt umowy): 
W § 2 ust. 12 Zamawiający zawarł postanowienia dot. wykupu sprzętu po zakończeniu okresu 
dzierżawy. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem o procedurę wykupu. Czy Strony 
zawrą  odrębną, pisemną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie sprzęt wskazany przez 
Zamawiającego po cenie 1 zł netto za każdy pojedynczy sprzęt? Jakie inne istotne postanowienia 
przyszłej umowy sprzedaży będą zawarte w tej umowie?  W szczególności jak będzie uregulowana 
sprawa rękojmi i gwarancji. 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że: 
1) § 1 ust. 1 projektu umowy dla zadania nr 1 (załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie 

następujące: 
„1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa sprzętu komputerowego zwanego dalej łącznie 
„przedmiotem dzierżawy”, a z osobna „sprzętami”, dostarczonego przez Wykonawcę do 
siedziby Zamawiającego wraz z usługą serwisu oraz wykupem przez Zamawiającego sprzętów 
wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy po zakończeniu umowy dzierżawy.” 

2) § 2 ust. 12 projektu umowy dla zadania nr 1 (załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie 
następujące: 
„12. Strony ustalają cenę wykupu w wysokości 1,00 zł netto za każdy pojedynczy sprzęt. Sprzęt 
będzie wykupiony na podstawie faktury, z wyłączeniem udzielenia gwarancji i rękojmi. Faktura 
będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.” 

3) § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy dla zadania nr 1 (załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymują brzmienie 
następujące: 
„1. Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę dostarczonych sprzętów wchodzących w skład 
przedmiotu dzierżawy przez czas trwania dzierżawy oraz po jej zakończeniu na okres …* 
miesięcy (liczba  miesięcy do uzupełnienia na podstawie oferty Wykonawcy, nie dłużej niż  
11 miesięcy) po wykupie sprzętów przez Zamawiającego, w tym naprawę sprzętu lub wymianę 
na inny o parametrach nie gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wszelkich fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętów wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy 
przez czas trwania dzierżawy oraz po jej zakończeniu na okres …* miesięcy (liczba  miesięcy 
do uzupełnienia na podstawie oferty Wykonawcy, nie dłużej niż 11 miesięcy) po wykupie 
sprzętów przez Zamawiającego, koniecznych do prawidłowej eksploatacji sprzętów przez 
Zamawiającego.” 
 

Pytanie nr 6 (ZAD. 1): 
Dot. § 3 ust. 6 załącznika nr 5a (projekt umowy): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: 
„ Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
zaksięgowania kwoty przelewu na rachunku bankowym Wykonawcy.”? 
Zauważyć należy, iż zarówno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych, 
uzależnienie płatności od daty doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 
obowiązku podatkowego obciążającego Wykonawcę, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na 
sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od 
osób prawnych. Podkreślić przy tym należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest 
uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT(z punktu widzenia Wykonawcy 
jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania rzez Zamawiającego. 
Jeżeli zaś chodzi o drugą modyfikację, zwracamy uwagę, ze zgodnie z treścią orzecznictwa Sądu 
Najwyższego ( por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygnatura III CZP 164/94) , za dzień 
spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego dłużnika ( tu Zamawiającego). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do 
Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 3 ust. 6 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
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„6. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.” 
 
Pytanie nr 7 (ZAD. 1): 
Dot. § 3 ust. 7  załącznika nr 5a (projekt umowy): 
Prosimy o zmianę postanowienia § 3 ust. 7 umowy, na mocy którego Wykonawca nie może bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej  
z umowy na osoby trzecie, na postanowienie symetryczne, uzależniające zbycie wierzytelności przez 
jedną ze  stron umowy, od uprzedniej, pisemnej zgody  drugiej strony.  Jednocześnie, naruszenie 
tego przepisu stanowiłoby przesłankę do odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, a nie jedynie 
przez Zamawiającego, jak to jest obecnie zapisane w  § 6 projektu umowy. 
Taka zmiana wpłynęłaby na przywrócenie zasady równowagi kontraktowej Stron. 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 3 ust. 7 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„7. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani 
części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.” 
 
Pytanie nr 8 (ZAD. 1): 
Dot. § 5  ust. 2 załącznika nr 5a (projekt umowy): 
W § 5 ust. 2 Zamawiający wskazuje okoliczności, których wystąpienie będzie mogło powodować  
naliczenie przez Zamawiającego kar umownych.  W pkt. 3 ust. 2 Zamawiający zapisał, że  
w przypadku nieprzystąpienia do usuwania zgłoszonej usterki będzie to 1% całkowitego czynszu 
dzierżawnego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc 
od dnia zgłoszenia. W związku z powstałymi wątpliwościami zwracamy się do Zamawiającego  
z pytaniem, co Zamawiający miał na myśli pisząc „nieprzystąpienie do usuwania  zgłoszonej 
usterki”, skoro ani w zapisach umowy ani w Warunkach serwisu, które stanowią Załącznik nr 3 do 
umowy taki parametr SLA nie występuje?. Termin usunięcia zgłoszonej usterki jaki wynika  
z Załącznika nr 3 to 2 dni robocze od daty zgłoszenia. Czy Zamawiający formułując to 
postanowienie dot. kar umownych wymaga, aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii 
(naprawy) niezwłocznie, jeszcze w tym samym dniu roboczym w którym dokonano zgłoszenia?  
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że przez pojęcie ,,naprawy” rozumie się przybycie 
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy /dalej serwisanta/ do miejsca użytkowania sprzętu, 
z niezbędnymi narzędziami, w celu zdiagnozowania lub usunięcia usterki, a następnie przywrócenie 
do prawidłowego działania uszkodzonego sprzętu w określonym czasie, w miejscu użytkowania lub 
poza nim. 
W przypadku, gdy zgłoszenie awarii czy usterki zostanie dokonane już po godzinach pracy 
Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć działań naprawczych jeszcze w tym samym 
dniu. Prosimy zatem o precyzyjne wyjaśnienie w jakim momencie Wykonawca popadnie w zwłokę, 
która to będzie uprawniała Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 
umowy? 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 5 ust. 2 pkt 3 projektu umowy dla zadania 
nr 1 (załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„3) w przypadku nieusunięcia zgłoszonej usterki w terminie określonym w § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 
do umowy (Warunki serwisu) – 1% całkowitego czynszu dzierżawnego brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia zgłoszenia;” 
 
Pytanie nr 9 (ZAD. 1): 
Niezależnie od powyższego, Wykonawca zwraca się w zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę 
na dodanie do § 5 ustępu o następującej treści: 
„Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem 
postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie 
uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej”.? 
Takie postanowienie jest w ocenie Wykonawcy konieczne, bowiem kara umowna powinna 
przysługiwać wyłącznie w przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku której 
Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. 
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Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 10 (ZAD. 1): 
Dot. § 5 ust. 4  załącznika nr 5a (projekt umowy): 
Zmawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia wykonawcy. W związku 
z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte  na ww. prawie doprowadzić 
może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć 
negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia.  Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt 
wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych, jak  
i ustalenie wysokości kar może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez 
Strony umowy działań zmierzających nie tylko do ustalenia przesłanek skutkujących naliczeniem kar 
umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Naliczenie kar umownych jest 
możliwe jedynie wtedy, kiedy wystąpi wina Wykonawcy. Niczym nieograniczone jednostronne 
prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zmawiającego godzi nie tylko w interes 
Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna 
potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.  
W związku z powyższym, prosimy o dodanie do projektu umowy ustępu, na mocy którego płatność 
kar umownych będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej. Dodatkowo, Wykonawca 
wnosi o dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: „Każda ze Stron może potrącić 
wymagalna wierzytelność wynikającą z umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony”. 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 5 ust. 3 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„3. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej.” 
 
Pytanie nr 11 (ZAD. 1): 
Dot. § 5 załącznika nr 5a (projekt Umowy): 
W  § 5 Zamawiający zawarł przepisy o karach umownych. Czy Zamawiający dopuści dodanie do 
projektu umowy następującego postanowienia: 
„Ł ączna wysokość kar umownych do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie 
umowy nie może przekroczyć 20 % kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 umowy”? 
Wprowadzenie takiego ograniczenia jest niezbędne w celu umożliwienia wykonawcy odpowiedniego 
przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacja kontraktu. 
Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją umowy, bowiem zgodnie  
z prawem sa one niezależne od wysokości i wystąpienia ewentualnej szkody po stronie 
Zamawiającego. Dodatkowo, w ust. 3 Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, zatem jego interes jest należycie zabezpieczony. 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 5 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego czynszu dzierżawnego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.” 
 
Pytanie nr 12 (ZAD. 1): 
Dot. § 6 ust. 5 załącznika nr 5a (projekt Umowy): 
W § 6 ust. 5 Zamawiający zawarł zapis: 
„W każdym przypadku odstąpienia od umowy przedmiot dzierżawy pozostaje w użyciu 
Zamawiającego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Zamawiający odstąpił od umowy, bez 
prawa do czynszu dzierżawnego za okres po odstąpieniu od umowy.” 
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami umowy sprzęt pozostaje własnością 
wykonawcy przez cały okres jej obowiązywania. W związku z tym, że odstąpienie od umowy co do 
zasady wywołuje skutek wsteczny od momentu zawarcia umowy co oznacza, że unicestwione 
zostają wszystkie powstałe dotychczas na podstawie umowy skutki, zastrzeżenie, że Zamawiający 
będzie uprawniony do używania sprzętu do końca miesiąca kalendarzowego bez ponoszenia z tego 
tytułu opłat na rzecz właściciela sprzętu jest  niedopuszczalne. Odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z powodu okoliczności wymienionych w ust. 1 jest samo w sobie bardzo dotkliwą 
karą dla wykonawcy za nienależyte wykonywanie umowy, dlatego też nie ma żadnego uzasadnienia, 
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żeby karać go dodatkowo w ten sposób, że będzie on zmuszony do tolerowania sytuacji korzystania  
z jego własności, nie uzyskując z tego tytułu żadnych korzyści finansowej.  
Co do zasady, w sytuacji, gdy ktoś korzysta bez umownie z czyjeś własności i uzyskuje z tego tytułu 
korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to 
nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (art. 405 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny). 
W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie z umowy ust. 5, który całkowicie nie znajduje 
uzasadnienia w projekcie umowy. 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 6 ust. 5 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy przedmiot dzierżawy pozostaje w użyciu 
Zamawiającego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Zamawiający odstąpił od umowy,  
z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego w miesiącu, w którym Zamawiający odstąpił od 
umowy, równowartości miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy.” 
 
Pytanie nr 13 (ZAD. 1): 
Dot. § 7 załącznika nr 5a (projekt umowy): 
W § 7 Zamawiający zawarł postanowienie o możliwych zmianach w przedmiocie dzierżawy, 
jednocześnie Wykonawca nie odnajduje postanowień, które wyjaśniałyby, w jaki sposób Strony będą 
dokonywały powyższych zmian. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy Strony podpiszą pisemny aneks, 
czy wystarczające dla swej ważności będzie forma powiadomienia przewidziana w ust. 2? 
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 7 projektu umowy dla zadania nr 1 
(załącznik nr 5a do SIWZ) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Zmiany do umowy przewidziane w § 7 umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów  
i usług (VAT) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.” 
 
Pytanie nr 14 (ZAD. 2): 
Dot. § 2 ust. 7-9 załącznika nr 5b (projekt umowy): 
W § 2  umowy Zamawiający zawarł postanowienia odnoszące się do odbioru przedmiotu umowy.  
W związku z wątpliwościami jakie ma Wykonawca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
jak proces odbioru przedmiotu dostawy będzie realizowany, w szczególności jakie działania będą 
podejmowane przez Zamawiającego w sytuacji dostarczenia przedmiotu dostawy wadliwego lub 
niezgodnego z umową? 
Nasze wątpliwości wynikają przede wszystkim z analizy postanowień  ust. 7 i 9. Jakie okoliczności 
związane z dostawą będą decydować czy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na  
dostarczenie przedmiotu dostawy zgodnego z umową (ust. 8), czy zdecyduje się na odstąpienie od 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy (ust. 9), skoro w obu przypadkach 
przesłanką do zastosowania ww. przepisów jest niezgodność dostarczonego przedmiotu umowy  
z umową? 
Odstąpienie od umowy, jako środek o najdalej idącym skutku (umowa jest traktowana, jakby jej 
nigdy nie było) powinien być stosowany w ściśle określonych sytuacjach, jako środek ostateczny, 
dlatego też zwracamy się pytaniem, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień odnoszących 
się do odbioru przedmiotu umowy (ust. 7-9) w  sposób zaproponowany przez Wykonawcę, która 
uporządkuje ten proces i usunie istniejące obecnie niejasności? 
W § 2 ust. 7 i 8 mogłyby brzmieć:   
„7.W sytuacji dostarczenia przedmiotu dzierżawy wadliwego lub niezgodnego z umową, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy 
zgodnego z umową.  
8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy przedmiotu dzierżawy, 
Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.”. 
Dotychczasowy ust. 9 uległby skreśleniu. 
Odpowiedź nr 14: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 2 ust. 7 i 9 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) otrzymują brzmienie następujące: 
„7. W sytuacji dostarczenia przedmiotu dzierżawy wadliwego lub niezgodnego z umową, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy 
zgodnego z umową.  
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8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy przedmiotu dzierżawy, 
Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.” 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 2 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) wykreśla ust. 9. 
 
Pytanie nr 15 (ZAD. 2): 
Dot. § 2 ust. 12 załącznika nr 5b (projekt umowy): 
W § 2 ust. 12 Zamawiający zawarł postanowienia dot. wykupu sprzętu po zakończeniu okresu 
dzierżawy. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem o procedurę wykupu. Czy Strony 
zawrą  odrębną, pisemną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie sprzęt wskazany przez 
Zamawiającego po cenie 1 zł netto za każdy pojedynczy sprzęt? Jakie inne istotne postanowienia 
przyszłej umowy sprzedaży będą zawarte w tej umowie?  W szczególności jak będzie uregulowana 
sprawa rękojmi i gwarancji. 
Odpowiedź nr 15: 
Strony zawrą odrębną umowę kupna-sprzedaży w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia 
zakończenia dzierżawy, z wyłączeniem udzielenia gwarancji i rękojmi.  
 
Pytanie nr 16 (ZAD. 2): 
Dot. § 2 ust. 15 załącznika nr 5b (projekt umowy): 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie gdzie Zamawiający planuje przeprowadzenie przez 
Wykonawcę szkoleń dla wskazanych pięciu pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji  
i konfiguracji dostarczonych urządzeń? 
Odpowiedź nr 16: 
Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37 
lub Rynek 5. 
 
Pytanie nr 17 (ZAD. 2): 
Dot. § 3 ust. 12 załącznika nr 5b (projekt umowy): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: 
„ Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
zaksięgowania kwoty przelewu na rachunku bankowym Wykonawcy.”? 
Zauważyć należy, iż zarówno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych, 
uzależnienie płatności od daty doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 
obowiązku podatkowego obciążającego Wykonawcę, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na 
sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od 
osób prawnych. Podkreślić przy tym należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest 
uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT(z punktu widzenia Wykonawcy 
jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania rzez Zamawiającego. 
Jeżeli zaś chodzi o drugą modyfikację, zwracamy uwagę, ze zgodnie z treścią orzecznictwa Sądu 
Najwyższego ( por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygnatura III CZP 164/94) , za dzień 
spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego dłużnika ( tu Zamawiającego). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do 
Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 3 ust. 12 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„6. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.” 
 
Pytanie nr 18 (ZAD. 2): 
Dot. § 3 ust. 13  załącznika nr 5b (projekt umowy): 
Prosimy o zmianę postanowienia § 3 ust. 13 umowy, na mocy którego Wykonawca nie może bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej  
z umowy na osoby trzecie, na postanowienie symetryczne, uzależniające zbycie wierzytelności przez 
jedną ze  stron umowy, od uprzedniej, pisemnej zgody  drugiej strony.  Jednocześnie, naruszenie 
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tego przepisu stanowiłoby przesłankę do odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, a nie jedynie 
przez Zamawiającego, jak to jest obecnie zapisane w  § 6 projektu umowy. 
Taka zmiana wpłynęłaby na przywrócenie zasady równowagi kontraktowej Stron. 
Odpowiedź nr 18: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 3 ust. 13 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„13. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani 
części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.” 
 
Pytanie nr 19 (ZAD. 2): 
Dot. § 5  ust. 2 załącznika nr 5b (projekt umowy): 
W § 5 ust. 2 Zamawiający wskazuje okoliczności, których wystąpienie będzie mogło powodować  
naliczenie przez Zamawiającego kar umownych.  W pkt. 3 ust. 2 Zamawiający zapisał, że  
w przypadku nieprzystąpienia do usuwania zgłoszonej usterki będzie to 1% całkowitego czynszu 
dzierżawnego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc 
od dnia zgłoszenia. W związku z powstałymi wątpliwościami zwracamy się do Zamawiającego  
z pytaniem, co Zamawiający miał na myśli pisząc „nieprzystąpienie do usuwania  zgłoszonej 
usterki”, skoro ani w zapisach umowy ani w Warunkach serwisu, które stanowią Załącznik nr 3 do 
umowy taki parametr SLA nie występuje?. Termin usunięcia zgłoszonej usterki jaki wynika  
z Załącznika nr 3 to 2 dni robocze od daty zgłoszenia. Czy Zamawiający formułując to 
postanowienie dot. kar umownych wymaga, aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii 
(naprawy) niezwłocznie, jeszcze w tym samym dniu roboczym w którym dokonano zgłoszenia?  
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że przez pojęcie ,,naprawy” rozumie się przybycie 
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy /dalej serwisanta/ do miejsca użytkowania sprzętu, 
z niezbędnymi narzędziami, w celu zdiagnozowania lub usunięcia usterki, a następnie przywrócenie 
do prawidłowego działania uszkodzonego sprzętu w określonym czasie, w miejscu użytkowania lub 
poza nim. 
W przypadku, gdy zgłoszenie awarii czy usterki zostanie dokonane już po godzinach pracy 
Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć działań naprawczych jeszcze w tym samym 
dniu. Prosimy zatem o precyzyjne wyjaśnienie w jakim momencie Wykonawca popadnie w zwłokę, 
która to będzie uprawniała Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 
umowy? 
Odpowiedź nr 19: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 5 ust. 2 pkt 3 projektu umowy dla zadania 
nr 2 (załącznik nr 5b do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„3) w przypadku nieusunięcia zgłoszonej usterki w terminie określonym w § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 
do umowy (Warunki serwisu) – 1% całkowitego czynszu dzierżawnego brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia zgłoszenia;” 
 
Pytanie nr 20 (ZAD. 2): 
Niezależnie od powyższego, Wykonawca zwraca się w zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę 
na dodanie do § 5 ustępu o następującej treści: 
„Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem 
postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie 
uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej”.? 
Takie postanowienie jest w ocenie Wykonawcy konieczne, bowiem kara umowna powinna 
przysługiwać wyłącznie w przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku której 
Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. 
Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 21 (ZAD. 2): 
Dot. § 5 ust. 4  załącznika nr 5b (projekt umowy): 
Zmawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia wykonawcy. W związku 
z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte  na ww. prawie doprowadzić 
może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć 
negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia.  Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt 
wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych, jak  
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i ustalenie wysokości kar może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez 
Strony umowy działań zmierzających nie tylko do ustalenia przesłanek skutkujących naliczeniem kar 
umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Naliczenie kar umownych jest 
możliwe jedynie wtedy, kiedy wystąpi wina Wykonawcy. Niczym nieograniczone jednostronne 
prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zmawiającego godzi nie tylko w interes 
Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna 
potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.  
W związku z powyższym, prosimy o dodanie do projektu umowy ustępu, na mocy którego płatność 
kar umownych będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej. Dodatkowo, Wykonawca 
wnosi o dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: „Każda ze Stron może potrącić 
wymagalna wierzytelność wynikającą z umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony”. 
Odpowiedź nr 21: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 5 ust. 3 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„3. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej.” 
 
Pytanie nr 22 (ZAD. 2): 
Dot. § 5 załącznika nr 5b (projekt Umowy): 
W  § 5 Zamawiający zawarł przepisy o karach umownych. Czy Zamawiający dopuści dodanie do 
projektu umowy następującego postanowienia: 
„Ł ączna wysokość kar umownych do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie 
umowy nie może przekroczyć 20 % kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 umowy”? 
Wprowadzenie takiego ograniczenia jest niezbędne w celu umożliwienia wykonawcy odpowiedniego 
przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacja kontraktu. 
Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją umowy, bowiem zgodnie  
z prawem sa one niezależne od wysokości i wystąpienia ewentualnej szkody po stronie 
Zamawiającego. Dodatkowo, w ust. 3 Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, zatem jego interes jest należycie zabezpieczony. 
Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 5 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 umowy.” 

 
Pytanie nr 23 (ZAD. 2): 
Dot. § 6 ust. 5 załącznika nr 5b (projekt Umowy): 
W § 6 ust. 5 Zamawiający zawarł zapis: 
„W każdym przypadku odstąpienia od umowy przedmiot dzierżawy pozostaje w użyciu 
Zamawiającego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Zamawiający odstąpił od umowy, bez 
prawa do czynszu dzierżawnego za okres po odstąpieniu od umowy.” 
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami umowy sprzęt pozostaje własnością 
wykonawcy przez cały okres jej obowiązywania. W związku z tym, że odstąpienie od umowy co do 
zasady wywołuje skutek wsteczny od momentu zawarcia umowy co oznacza, że unicestwione 
zostają wszystkie powstałe dotychczas na podstawie umowy skutki, zastrzeżenie, że Zamawiający 
będzie uprawniony do używania sprzętu do końca miesiąca kalendarzowego bez ponoszenia z tego 
tytułu opłat na rzecz właściciela sprzętu jest  niedopuszczalne. Odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z powodu okoliczności wymienionych w ust. 1 jest samo w sobie bardzo dotkliwą 
karą dla wykonawcy za nienależyte wykonywanie umowy, dlatego też nie ma żadnego uzasadnienia, 
żeby karać go dodatkowo w ten sposób, że będzie on zmuszony do tolerowania sytuacji korzystania  
z jego własności, nie uzyskując z tego tytułu żadnych korzyści finansowej.  
Co do zasady, w sytuacji, gdy ktoś korzysta bez umownie z czyjeś własności i uzyskuje z tego tytułu 
korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to 
nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (art. 405 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny). 
W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie z umowy ust. 5, który całkowicie nie znajduje 
uzasadnienia w projekcie umowy. 
Odpowiedź nr 23: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 6 ust. 5 projektu umowy dla zadania nr 2 
(załącznik nr 5b do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
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„5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy przedmiot dzierżawy pozostaje w użyciu 
Zamawiającego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Zamawiający odstąpił od umowy,  
z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego w miesiącu, w którym Zamawiający odstąpił od 
umowy, równowartości miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy oraz należności 
za faktycznie wykonane w tym miesiącu kopiowanie, drukowanie i skanowanie dokumentów.” 
 
Pytanie nr 24 (ZAD. 3): 
Dot. § 3  załącznika nr 5c (projekt umowy): 
W § 3  umowy Zamawiający zawarł postanowienia odnoszące się do odbioru przedmiotu umowy.  
W związku z wątpliwościami jakie ma Wykonawca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
jak proces odbioru przedmiotu dostawy będzie realizowany, w szczególności jakie działania będą 
podejmowane przez Zamawiającego w sytuacji dostarczenia przedmiotu dostawy wadliwego lub 
niezgodnego z umową? 
Nasze wątpliwości wynikają przede wszystkim z analizy postanowień  ust. 3 i 5. Jakie okoliczności 
związane z dostawą będą decydować czy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na  
dostarczenie przedmiotu dostawy zgodnego z umową (ust. 3), czy zdecyduje się na odstąpienie od 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy (ust. 5), skoro w obu przypadkach 
przesłanką do zastosowania ww. przepisów jest niezgodność dostarczonego przedmiotu umowy  
z umową? 
Odstąpienie od umowy, jako środek o najdalej idącym skutku (umowa jest traktowana, jakby jej 
nigdy nie było) powinien być stosowany w ściśle określonych sytuacjach, jako środek ostateczny, 
dlatego też zwracamy się pytaniem, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień odnoszących 
się do odbioru przedmiotu umowy (ust. 3-5) w  sposób zaproponowany przez Wykonawcę, która 
uporządkuje ten proces i usunie istniejące obecnie niejasności? 
W § 3 ust. 3 i 4 mogłyby brzmieć:   
„3.W sytuacji dostarczenia przedmiotu dostawy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dostawy zgodnego z umową.   
4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez 
dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.”. 
Dotychczasowy ust. 5 uległby skreśleniu. 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 3 ust. 3 i 4 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) otrzymują brzmienie następujące: 
„3. W sytuacji dostarczenia przedmiotu dzierżawy wadliwego lub niezgodnego z umową, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy 
zgodnego z umową.  
4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy przedmiotu dzierżawy, 
Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.” 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 3 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) wykreśla ust. 5. 
 
Pytanie nr 25 (ZAD. 3): 
Dot. § 4 ust. 4  załącznika nr 5c (projekt umowy): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: 
„ Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
zaksięgowania kwoty przelewu na rachunku bankowym Wykonawcy.”? 
Zauważyć należy, iż zarówno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych, 
uzależnienie płatności od daty doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 
obowiązku podatkowego obciążającego Wykonawcę, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na 
sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od 
osób prawnych. Jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest uzależnienie terminu płatności od daty 
wystawienia faktury VAT(z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej 
otrzymania rzez Zamawiającego. 
Jeżeli zaś chodzi o drugą modyfikację, zwracamy uwagę, ze zgodnie z treścią orzecznictwa Sądu 
Najwyższego ( por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygnatura III CZP 164/94) , za dzień 
spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego dłużnika ( tu Zamawiającego). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do 
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Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 25: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 26 (ZAD. 3): 
Dot. § 4 ust. 5  załącznika nr 5c (projekt umowy): 
Prosimy o zmianę postanowienia § 4 ust. 5 umowy, na mocy którego Wykonawca nie może bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej  
z umowy na osoby trzecie, na postanowienie symetryczne, uzależniające zbycie wierzytelności przez 
jedną ze  stron umowy, od uprzedniej, pisemnej zgody  drugiej strony.  Jednocześnie, naruszenie 
tego przepisu stanowiłoby przesłankę do odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, a nie jedynie 
przez Zamawiającego, jak to jest obecnie zapisane w  § 7 projektu umowy. 
Taka zmiana wpłynęłaby na przywrócenie zasady równowagi kontraktowej Stron. 
Odpowiedź nr 26: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 4 ust. 5 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„5. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani 
części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.” 
 
Pytanie nr 27 (ZAD. 3): 
Dot. § 5  ust. 1 i 2 załącznika nr 5c (projekt umowy): 
W ust. 1 znajduje się postanowienie, że to Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy 
gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od dnia odbioru całego przedmiotu dostawy, potwierdzonego 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Jednocześnie, w ust. 2 jest zapis odnoszący się do samego 
oprogramowania. W związku z tym, że zgodnie z § 1 ust. 1 przedmiot dostawy to dwa elementy: 
akcesoria komputerowe i oprogramowanie, Wykonawca zauważa sprzeczność w postanowieniach 
ww. przepisach: ust. 1 i 2.  
W związku z tym, że Wykonawca nie jest producentem akcesoriów komputerowych  oraz nie jest 
producentem oprogramowania, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmianę brzmienia § 5 poprzez wykreślenie ustępu 2 oraz modyfikację ust. 1 , który po zmianie 
mógłby brzmieć: 
„Przedmiot dostawy objęty jest gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczony od dnia odbioru 
całego przedmiotu dostawy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.”? 
Odpowiedź nr 27: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 5 ust. 1 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„1. Przedmiot dostawy objęty jest gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczony od dnia 
odbioru całego przedmiotu dostawy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.” 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 5 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) wykreśla ust. 2. 
 
Pytanie nr 28 (ZAD. 3): 
Dot. § 5 ust. 6  załącznika nr 5c (projekt Umowy): 
W § 5 ust. 6  znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do niezwłocznej aktualizacji adresu poczty 
elektronicznej, na który to Zamawiający będzie wysyłać informacje o awariach i usterkach. 
Zwracamy się z pytaniem, w jaki sposób i  w jakiej formie Wykonawca ma dokonywać tej 
aktualizacji? Mailem, w formie pisemnej? Doszczegółowienie tych zapisów ma ogromne znaczenie, 
bowiem  w przypadku nieusunięcia wady w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia 
dokonanego zgodnie z ust. 6,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar 
wolny od wad. 
Odpowiedź nr 28: 
Aktualizacja adresu poczty elektronicznej ma być przekazana drogą elektroniczną na adres 
Kierownika Działu Informatyzacji – Michała Kisiela na adres e-mail: michal.kisiel@znio.pl. 
 
Pytanie nr 29 (ZAD. 3): 
Dot. § 5 ust. 8  załącznika nr 5c (projekt Umowy): 
W § 5 ust. 8  Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do odstąpienia od 
umowy i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w przypadku 
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stwierdzenia, że przedmiot umowy nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych warunków 
technicznych określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 
Powyższe postanowienie jest dla Wykonawcy niezrozumiałe. W jakim celu została przewidziana  
w niniejszym projekcie umowy procedura odbioru przedmiotu umowy zakończona podpisaniem 
protokołu bez zastrzeżeń przez obie Strony? Zdaniem Wykonawcy w tym celu, żeby Zamawiający 
mógł ocenić, czy przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę jest zgodny z zapisami SIWZ. 
Zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji,  
a więc 24 miesięcy w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie spełnia 
warunków technicznych stwarza stan niepewności dla Wykonawcy: z jednej strony będzie on 
dysponował protokołem odbioru dostawy przedmiotu umowy, podpisanego przez obie Strony bez 
zastrzeżeń, z drugiej strony nie będzie miał żadnej gwarancji, że ostatecznie zrealizuje umowę  
i uzyska zakładany zysk ( w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy, będzie zmuszony 
zwrócić całość otrzymanego wynagrodzenia -skutek ex tunc odstąpienia).  
Przepis § 5 ust. 8  to próba przerzucenia na Wykonawcę całego ryzyka jakie wiąże się z realizacją 
zamówienia. Nie znajduje on uzasadnienia w innych postanowieniach umowy, a wręcz jest z nimi 
sprzeczny.  Zwracamy uwagę, że odbiór przedmiotu dostawy dokona upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego. Do jego obowiązków, jak wynika to z § 2 ust. 4 należy odbiór przedmiotu dostawy 
pod kątem zgodności dowodów księgowych, tj. faktur i rachunków z treścią umowy oraz pod kątem 
zgodności dostawy z umową, w tym w zakresie ilościowo-jakościowym. Zgodnie z § 3 umowy  
w przypadku, gdy przedmiot dostawy będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający 
odmówi podpisania protokołu odbioru. Protokół odbioru, jak wynika z § 3 ust, 1 potwierdza 
zrealizowanie całego przedmiotu umowy. 
Utrzymanie takiego postanowienia zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego dodatkowego   
ryzyka biznesowego związanego z realizacja kontraktu w składanych ofertach, zwiększając  po 
prostu ich wartość. Mając powyższe na uwadze Wykonawca prosi o wykreślenie z projektu umowy 
kwestionowanego ustępu 8.   
Odpowiedź nr 29: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 5 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) wykreśla ust. 8.  
 
Pytanie nr 30 (ZAD. 3): 
Dot. § 6 ust. 2 pkt. 3  załącznika nr 5c (projekt umowy): 
W § 6 ust. 2 Zamawiający przewiduje, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach: 
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji; 
3) za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności, o których 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  
Jest to m.in. taka sytuacja, gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie.   
Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, o jakim „określonym terminie” jest tutaj 
mowa? Czy jest to termin dostarczenia przedmiotu dostawy wynikający z §2 ust. 1 umowy? 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy Zamawiający naliczy mu kary 
umowne (§ 6 ust. 2):„Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:”  
Odstąpienie od umowy z tego powodu, że Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie 
połączone z naliczeniem mu kolejnej kary umownej z tytułu odstąpienia w wysokości  25% ceny 
całkowitej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest podwójnym karaniem 
Wykonawcy z tego samego tytułu, co jest niezgodne z prawem.  
Nie można jednocześnie żądać kary za zwłokę w wykonaniu umowy i kary za odstąpienie. Kara za 
zwłokę w wykonaniu umowy zakłada, że umowa zostanie wykonana z tym, że z uchybieniem 
terminowi jej wykonania. W razie odstąpienia umowę traktuje się jak niezawartą, więc nie ulega ona 
wykonaniu. Umowa nie może zostać wykonana i nie wykonana jednocześnie, stąd zakaz kumulacji 
kary za zwłokę i odstąpienie, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego.  
W związku z tym Wykonawca zwraca się o wykreślenie z projektu umowy § 6 ust. 2 pkt. 3 . 
Odpowiedź nr 30: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 31 (ZAD. 3): 
Dot. § 6 ust. 3  załącznika nr 5c (projekt umowy): 
Zmawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia wykonawcy. W związku 
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z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte  na ww. prawie doprowadzić 
może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć 
negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia.  Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt 
wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych, jak  
i ustalenie wysokości kar może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez 
Strony umowy działań zmierzających nie tylko do ustalenia przesłanek skutkujących naliczeniem kar 
umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Naliczenie kar umownych jest 
możliwe jedynie wtedy, kiedy wystąpi wina Wykonawcy. Niczym nieograniczone jednostronne 
prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zmawiającego godzi nie tylko w interes 
Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna 
potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.  
W związku z powyższym, prosimy o dodanie do projektu umowy ustępu, na mocy którego płatność 
kar umownych będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej. Dodatkowo, Wykonawca 
wnosi o dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: „Każda ze Stron może potrącić 
wymagalna wierzytelność wynikającą z umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony”. 
Odpowiedź nr 31: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że § 6 ust. 4 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące: 
„4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej.” 
 
Pytanie nr 32 (ZAD. 3): 
Dot. § 6  załącznika nr 5c (projekt Umowy): 
Kontynuując wątek dot. kar umownych, sposobu ich naliczania Wykonawca zwraca się  
w zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 6 ustępu o następującej treści: 
„Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem 
postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie 
uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej”.? 
Takie postanowienie jest w ocenie Wykonawcy konieczne, bowiem kara umowna powinna 
przysługiwać wyłącznie w przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku której 
Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. 
Odpowiedź nr 32: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 33 (ZAD. 3): 
Dot. § 6 załącznika nr 5c (projekt Umowy): 
W  § 6 Zamawiający zawarł przepisy o karach umownych. Czy Zamawiający dopuści dodanie do 
projektu umowy następującego postanowienia: 
„Ł ączna wysokość kar umownych do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie 
umowy nie może przekroczyć 20 % kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 umowy”? 
Wprowadzenie takiego ograniczenia jest niezbędne w celu umożliwienia wykonawcy odpowiedniego 
przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacja kontraktu. 
Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją umowy, bowiem zgodnie  
z prawem są one niezależne od wysokości i wystąpienia ewentualnej szkody po stronie 
Zamawiającego. Dodatkowo, w ust. 3 Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, zatem jego interes jest należycie zabezpieczony. 
Odpowiedź nr 33: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w § 6 projektu umowy dla zadania nr 3 
(załącznik nr 5c do SIWZ) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego czynszu dzierżawnego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.” 
 
Pytanie nr 34 (ZAD. 3): 
Dot. § 8 załącznika nr 5c (projekt Umowy): 
W § 8 Zamawiający przewiduje prawo do rezygnacji z części przedmiotu umowy, do 10 % wartości 
umowy brutto. Jednocześnie, poza określeniem formy wymaganej dla dokonania zmiany treści 
umowy (forma pisemna pod rygorem nieważności), Zamawiający nie wyjaśnia w którym momencie 
taka zmiana będzie możliwa do wprowadzenia. Precyzyjne określenie w treści umowy do którego 
momentu Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia pozwoli uniknąć Wykonawcy 
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niepotrzebnych kosztów transportu, ubezpieczenia itp., zmniejszy tym samym ryzyko, co przełoży 
się bezpośrednio na wartość składanych ofert w niniejszym postepowaniu. 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie odpowiednich modyfikacji w treści 
§ 8 projektu umowy. 
Odpowiedź nr 34: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, jednocześnie 
informując, że taka zmiana będzie możliwa w okresie realizacji umowy. 
 
Pytanie nr 35: 
W PUNKCIE 1.1.1. NOTEBOOK 13" Pozycja „Złącza” zamawiający wymaga: HDMI (lub 
DisplayPort z adapterem DisplayPort <-> HDMI) USB 3.0 (minimum 2 szt) Czy zamawiający 
dopuści zastosowanie odpowiednich konwerterów zewnętrznych z Thunderbolt 3 <-> HDMI 
Odpowiedź nr 35: 
Zamawiający dopuści w punkcie 1.1.1. NOTEBOOK 13" złącze HDMI w postaci konwertera 
Thunderbolt 3 <-> HDMI 
 
Pytanie nr 36: 
W punkcie 1.4.3. Skaner A4Pozycja "Rozdzielczość optyczna" zamawiający wymaga:  
600 punktów/cal Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające rozdzielczość optyczną  
1200 punktów/cal (1200 dpi) Pozycja "Rozdzielczość maksymalna" zamawiający wymaga:  
600 x 1200 punktów/cal Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające rozdzielczość 
maksymalną 1200 x 1200 punktów/cal (1200 dpi x 1200 dpi) 
Odpowiedź nr 36: 
Zamawiający dopuści skaner w punkcie 1.4.3. Skaner A4 o większej rozdzielczości optycznej niż 
600 DPI. 
 
Pytanie nr 37: 
W PUNKCIE 1.1.1. NOTEBOOK 13" 
Pozycja „Nominalna rozdzielczość" zamawiający wymaga: 1920 x 1080 
Czy zamawiający dopuści nominalna rozdzielczość: 3200 x 1800 
Pozycja "Typ ekranu" zamawiający wymaga: Matowy, 13,3 cala TFT-IPS lub TFT-MVA lub TFT-
PVA, podświetlenie LED 
Czy zamawiający dopuści typ ekranu: Błyszcząca, 13,3 cala QHD+, dotykowa 
Odpowiedź nr 37: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
 

MODYFIKACJA DOTYCZ ĄCA ZADANIA NR 2 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zwiększa z 1 do 2 liczbę drukarek 
wielofunkcyjnych, o których mowa w pkt 2.1.1. załącznika nr 6b do SIWZ (opis przedmiotu 
zamówienia). W związku z tym modyfikacji ulega załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy – 
wzór) w pkt 8 – „Zadanie nr 2: A) Cena dzierżawy” (tabela – poz. nr 1, kol. nr 3): zamiast 1 szt. ma 
być 2 szt. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.  
 
 
Wszystkie powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i zostają 
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi modyfikacjami treści SIWZ zmianie ulegają 
terminy składania oraz otwarcia ofert: 

• nowy termin składania ofert: 2 listopada 2016 r. godzina 9:00 
• nowy termin otwarcia ofert: 2 listopada 2016 r. godzina 9:30 

 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 
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Załącznik Nr 1 (zmodyfikowany) 

 
FORMULARZ OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2016 
 

Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa 
akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO 

 

1. Niniejszą Ofertę składa (DANE WYKONAWCY, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – DANE WYKONAWCÓW): 

 

Wykonawca 

Nazwa: 
………………………………………….…………...................................... 
Adres: 
…………………………………………………………………................... 
NIP ………………………… REGON …………………..……. 

Wykonawca 

Nazwa: 
………………………………………………….………….......................... 
Adres: 
…………………………………………………………………................... 
NIP ………………………… REGON …………………..……. 

 
2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów:  

Imię i Nazwisko ................................................................................................................... 

Adres ................................................................................................................... 

Telefon ................................................................................................................... 

E-mail ................................................................................................................... 

 
3. Deklaracja Wykonawcy: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 
oświadczam(y), że: 
1) Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane 

w SIWZ. 
3) Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zgodnie z warunkami 

zapisanymi w SIWZ i jej załącznikach, wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami oraz 
obowiązującymi przepisami. 

4) W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

5) Cena oferty brutto zamówienia w zadaniu nr 1 *:  …………………………… 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
VAT: ................................................................. 
 

Oświadczam(y), że oferuję(emy) całodobowy dostęp telefonicznego działu wsparcia użytkownika: 



15 
 

TAK * NIE * 

 
Oświadczam(y), że zaoferowany dodatkowy okres serwisu po zakończeniu 36 miesięcy dzierżawy 
wynosi: ……............. miesięcy.  
 
 
 

6) Cena oferty brutto zamówienia w zadaniu nr 2 *:  …………………………… 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
VAT: ................................................................. 
 
w tym: 
cena dzierżawy wynosi brutto: ……………………….. 
(słownie ……………………………………………………………………………………….) 
oraz 
łączna cena brutto za usługę wydruku 900 000 stron wynosi: …………………. 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 
 
Oświadczam(y), że zaoferowany czas przywrócenia funkcjonowania urządzenia od momentu zgłoszenia 
wynosi: ……............. dni roboczych.  
 
Oświadczam(y), że oferuję(emy) samodzielny zdalny odczyt stanu urządzenia, w tym ilości wydruków 
na potrzeby fakturowania: 

TAK * NIE * 

 
 
 

7) Cena oferty brutto zamówienia w zadaniu nr 3 *:  …………………………… 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
VAT: ................................................................. 
 
Oświadczam(y), że zaoferowany termin dostawy wynosi: ……............. dni.  
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8) Ceny jednostkowe za wykonanie niniejszego zamówienia wynoszą: 
 
ZADANIE NR 1 *: 

 
 
ZADANIE NR 2 *: 
A) Cena dzierżawy: 

 
B) Średnia cena za usługę wydruku 1 strony: 

Lp. OPIS 
ILOŚĆ 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 

netto = 
czynsz 

miesięczny 
netto 

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 

brutto 
(kol. 4 + 
VAT) = 
czynsz 

miesięczny 
brutto 

Wartość 
netto  

(kol. 3 x kol. 
4) 

Podatek 
VAT 

Cena oferty 
brutto 

 (kol. 6 + kol. 
7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1.1.1. Notebook 13" 4      

2. 1.1.2. Notebook 15" 12      

3. 1.1.3. Stacja robocza - standard 4      

4. 1.1.4. Komputer All-in-one 23 65      

5. 1.1.5. Stacja zarządzająca 15’’ 2      

6. 1.2.1. Terminal "0 client"/ "Thin client" 15      

7. 1.3.1. Monitor 22 
19      

8. 1.4.1. Skaner kodów kreskowych 
1      

9. 1.4.2. Skaner A3 
2      

10. 1.4.3. Skaner A4 
6      

11. 1.4.4. Specjalistyczna drukarka do 
etykiet 

1      

Razem w zadaniu nr 1 (suma poz. od 1 do 11) 
  

 
  

Lp
. 

OPIS 
ILOŚĆ 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 

netto = 
czynsz 

miesięczny 
netto 

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 

brutto 
(kol. 4 + 
VAT) = 
czynsz 

miesięczny 
brutto 

Wartość 
netto  

(kol. 3 x kol. 
4) 

Podatek 
VAT 

Cena oferty 
brutto 

 (kol. 6 + kol. 
7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna 2      

2. 2.1.2. Drukarka laserowa 
monochromatyczna 

30      

3. 2.1.3. Drukarka laserowa 
monochromatyczna WiFi 

20      

4. 2.1.4. Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne 

6      

5. 
2.1.5. Drukarka laserowa kolorowa A3 

2  
 

   

6. 
                                                                 

Cena dzierżawy w zad. 2 (suma poz. od 1 do 5)  
 
 

  

Lp OPIS Cena jednostkowa Cena jednostkowa Cena jednostkowa Cena jednostkowa 
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C) Cena oferty: 

 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE NR 3 *: 

. ryczałtowa netto za 
1 wydruk czarno-

biały 

ryczałtowa brutto za 
1 wydruk czarno-

biały 
(kol. 3 + VAT) 

ryczałtowa netto za 1 
wydruk kolorowy 

ryczałtowa brutto za 1 
wydruk kolorowy 

(kol. 5 + VAT) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wydruk na 2.1.1. Drukarka 
wielofunkcyjna   xx xx 

2. 
Wydruk na 2.1.2. Drukarka 
laserowa monochromatyczna    xx xx 

3. 
Wydruk na 2.1.3. Drukarka 
laserowa monochromatyczna 
WiFi   

  xx xx 

4. 
Wydruk na 2.1.4. Kolorowe 
urządzenie wielofunkcyjne     

5. 
Wydruk na 2.1.5. Drukarka 
laserowa kolorowa A3     

6. 

średnia cena za usługę 
wydruku 1 strony dla 
wszystkich urządzeń  

(suma wartości z poz. 1-5 
podzielona przez 5) 

    

7. 

łączna cena za usługę 
wydruku czarno-białego 

(wartość z poz. 6 
pomnożona przez 900 000  

i pomnożona przez 98%) 

  xx xx 

8. 

łączna cena za usługę 
wydruku kolorowego 

(wartość z poz. 6 
pomnożona przez 900 000  

i pomnożona przez 2%) 

xx xx   

Lp
. 

OPIS Wartość netto 
Wartość brutto 
(kol. 3 + VAT) 

1 2 3 4 

1. Cena dzierżawy w zad. 2 (poz. 6 z tabeli A)   

2. Łączna cena za usługę wydruku 900 000 stron 
(suma poz. 7 i poz. 8 z tabeli B) 

  

Razem w zad. nr 2 (suma poz. 1 i 2)   

Lp. OPIS 
ILOŚĆ 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 

netto  

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 

brutto (kol. 4 + 
VAT) 

Wartość 
netto  

(kol. 3 x kol. 
4) 

Podatek VAT 

Cena oferty 
brutto 

 (kol. 6 + kol. 
7) 
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9) Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj. przez 30 dni. 

10) W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą w danym zadaniu zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

11) Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym * / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia. * 

12) Zamierzam(y) * / nie zamierzam(y) * powierzyć następującym podwykonawcom (podać firmy /nazwy/ 
podwykonawców) ………………………………………………………………………….. następujące 
części zamówienia: .......................................................................................... 

13) Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oznaczone są  
klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz zawarte są na stronach 
……………………………., i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.  
W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach informacje 
organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz wskazać, jakie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3.1.1. Kabel sieciowy 0,3m 30      
2 3.1.2. Kabel sieciowy 0,5m 30      
3 3.1.3. Kabel sieciowy 1m 50      
4 3.1.4. Kabel sieciowy 2m 40      
5 3.1.5. Kabel sieciowy 3m 30      
6 3.1.6. Kabel sieciowy 5m 20      
7 3.1.7. Kabel sieciowy 10m 10      
8 3.1.8. Kabel sieciowy 300m 2      
9 3.1.9. Wtyk RJ45 + osłony 100      
10 3.1.10. Karta WiFi 10      
11 3.1.11. Pendrive 15      

12 
3.1.12. Zestaw klawiatura 
QWERTY i mysz 
bezprzewodowa 

25  
 

   

13 3.1.13. Ładowarka do 
akumulatorów NiMh 

25  
 

   

14 3.1.14. Bateria AAA 100      

15 3.1.15. Uchwyt ścienny do 
telewizora 

4  
 

   

16 3.1.16. Przewód HDMI 10      

17 3.1.17. Konwerter HDMI – 
Display Port 

6  
 

   

18 3.1.18. Nagrywarka Blu ray 4      
19 3.1.19. Płyta M-DISC 40      

20 

3.2.1 Oprogramowanie 
biurowe do edycji tekstu i 
arkuszem kalkulacyjnym w 
wersji standard 

60  

 

   

21 

3.2.2 Oprogramowanie 
biurowe do edycji tekstu i 
arkuszem kalkulacyjnym w 
wersji professional 

15  

 

   

22 
3.2.3 Licencje użytkownika 
zdalnego dla systemu MS 
Windows Server 2012 R2 

20  
 

   

23 3.2.4 Program do 
projektowania etykiet 

1  
 

   

Razem w zadaniu nr 3 (suma poz. od 1 do 23) 
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zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości 
publicznej.  

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 

    ..................................................... 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


