
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 01.03.2010 r. 
 
Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
reprezentowana przez Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, 
prof. nzw. dr hab. Irminę Hrburt 
Nr postępowania: MiNI/01/2010 
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego” 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, Ŝe w dniu 
01.03.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami/wnioskami: 
 
Pytanie (wniosek) nr 1: 
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych 
za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego. W treści SIWZ podano ograni-
czenie do 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a w dołączonym wzorze umowy – do 10%. 
Odpowiedz na pytanie nr 1 
Zamawiający przyjmuje jednolitą stawkę 10% i uwzględni to przy zmianie treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy par 4 ust. 1 odnośnik 3 wzoru umowy:” za zwłokę w usunięciu wad 
przedmiotu zamówienia ujawnionych w chwili dostawy i okresie gwarancji w wysokości 0,3% wartości 
brutto niewykonana zakresu uwag za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.” 
Czy (z uwagi na fakt, Ŝe usterki/wady zgłoszone w trakcie gwarancji są przez producentów traktowane 
jak zgłoszenie awarii (zgłoszenie serwisowe) i obsługiwane zgodnie z wykupionym poziomem serwisu) 
Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację brzmienia w/w zapisu: 
„za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, ujawnionych w ciągu 7 dni od daty dostawy, 
w wysokości 0,3% wartości brutto komponentu dostawy dotkniętego wadą, za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie”? Zwracamy uwagę, Ŝe jest to zapis spójny z postanowieniem 
paragrafu 6 umowy. 
Odpowiedz na pytanie nr 2 
Zamawiający przyjmuje zaproponowaną postać w/w zapisu i uwzględni to przy zmianie treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ: cyt: „Na czas naprawy dostarczonego sprzętu, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy identyczny jak sprzęt oddany do naprawy. 
Naprawa lub dostarczenie sprzętu zastępczego powinno nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych 
od momentu zgłoszenia do serwisu Wykonawcy lub wskazanego przez wykonawcę.” 
PowyŜszy zapis oznacza w praktyce konieczność zakupu serwisu producenta z gwarantowanym 
czasem naprawy lub konieczność przechowywania kompletnego sprzętu zastępczego przez 
cały okres gwarancji, co (szczególnie w przypadku zadania i) będzie wiązało się z wysokimi 
kosztami. Czy w związku z tym Zamawiający zgodziłby się zrezygnować z powyŜszego wymagania 
(przynajmniej w odniesieniu do zadania I)? 
Odpowiedz na pytanie nr 3 
Zamawiający rezygnuje, w odniesieniu do części I zamówienia, z wymogu dostarczenia sprzętu 
zastępczego i uwzględni to przy zmianie treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpo-
wiadają wymaganiom określonym w SIWZ, były dołączone do oferty w języku angielskim. 
Odpowiedz na pytanie nr 4 
Zamawiający dopuszcza załączenie dokumentów, opisujących w języku angielskim parametry 
techniczne dostarczanego sprzętu 
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