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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ 

SERWERÓW”. 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść SIWZ: 

Pytanie 1  :  

Załącznik nr 1 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia  

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wkładek producenta przełącznika przy zastrzeżeniu, że 

standardowa gwarancja na wkładki wynosi 90 dni, natomiast przy zainstalowaniu ich w posiadanym 

przełączniku przejmują one warunki kontraktu serwisowego, którym objęty jest przełącznik? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga udzielenia na wszystkie  komponenty przedmiotu zamówienia 24 

miesięcznej gwarancji. Zamawiający nie może zagwarantować  ciągłości kontraktu serwisowego 

na posiadane przełączniki w tak długim czasie.  Zamawiający nie wymaga aby 24 miesięczna 

gwarancja  na wkładki kompatybilne z posiadanymi przełącznikami  Cisco Catalyst 4500-X 

Series, była udzielona bezpośrednio przez producenta. Wystarczającą gwarancją na wkładki  

będzie gwarancja Wykonawcy. Oraz zachowanie ciągłości posiadanej gwarancji producenta 

przełączników. 

Pytanie nr 2: 

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty. 

WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. 

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 



Prosimy o wyjaśnienie , w którym miejscu formularza cenowego Wykonawca ma umieścić kwoty 

za wyposażenie dodatkowe – wkładki światłowodowe oraz światłowody? 

Odpowiedź: 

Kwoty za wkładki światłowodowe  należy doliczyć do wyceny serwerów, po dwie wkładki na 

każdy serwer  w pozycjach od  1 do 8. Kwoty za światłowody należy doliczyć do wyceny 

serwerów po  jednym światłowodzie  1,5m, 3,0m, 5,0m w pozycjach od 1 do 8. Światłowody o 

długości 10,0m należy doliczyć do wyceny  serwerów w pozycjach od 1 do 4. Światłowody o 

długości 15,0m należy doliczyć do wartości serwerów w pozycjach od 5 do 8. 

Pytanie 3:  

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy i pochodził z 

autoryzowanego kanału sprzedaży producenta sprzętu? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga 

potwierdzenia takiego wymogu  

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i uzupełnia opis 

przedmiotu zamówienia: 

W punkcie 1.1 dopisuje się pkt 9: 

9 Wymagania 

dodatkowe 

- dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie 

nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału 

sprzedaży producenta. 

 

W punkcie 2. Wyposażenie dodatkowe,  zmianie ulega pozycja 1 

1 Wkładki 

światłowodowe 

Wkładki światłowodowe: 10GbaseSR  - 16 sztuk 

- 850 nm, 

- wymagane jest zagwarantowanie pełnej 

kompatybilności wkładek z posiadanymi przez 

Zamawiającego przełącznikami Cisco Catalyst 

4500-X Series,  

- gwarancja minimum 24 miesiące, liczone od 

dnia podpisania protokołu odbioru, 

- dostarczy sprzęt musi być fabrycznie nowy i 

pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producenta sprzętu. 

  

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia ww. wymogu oświadczeniem wystawionym przez 

producenta sprzętu.  

Pytanie nr 4: 



W załączniku nr 2 do SIWZ, w par. 2 ust. 7 Projektu Umowy Zamawiający uregulował kwestię zapłaty 

ustawowych odsetek w następujący sposób: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie, o 

której mowa w ust. 5 odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty” 

Powyższe postanowienie wyklucza możliwość dochodzenia ustawowych odsetek od Zamawiającego w 

sytuacji, gdy brak zapłaty za zrealizowany przez Wykonawcę przedmiot umowy, powstał na skutek 

przyczyn, które nie leżą po stronie Zamawiającego. Takie postanowienie w sposób pośredni przerzuca na 

Wykonawcę odpowiedzialność za niezgodne z Umową działanie Zamawiającego. 

Wykonawca powinien jednak ponosić negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem przez 

Zamawiającego swojego zobowiązania, niezależnie od przyczyn które je spowodowały. 

W tym miejscu warto przytoczyć przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 481 k.c. “Jeżeli 

dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas 

opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, 

za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” 

Należy zatem przyjąć, że Zamawiający w par. 2 ust. 7 Projektu Umowy wykorzystuje uprzywilejowaną 

pozycję kontraktową Zamawiającego. 

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację Załącznika 2 do SIWZ tj. par. 2 ust.7 Projektu Umowy 

poprzez zamianę w omawianym ustępie zwrotu „zwłoka” na zwrot „opóźnienie”, co spowoduje usunięcie 

istotnego uprzywilejowania pozycji kontraktowej Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 5: 

W załączniku nr 2 do SIWZ, w par. 4 ust. 2 Projektu Umowy Zamawiający uregulował kwestię gwarancji 

m.in., w następujący sposób: 

„Serwis gwarancyjny, świadczony w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1, realizowany na 

warunkach szczegółowo określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, nie obejmuje 

konieczności zwracania uszkodzonych dysków do producenta”.  

Uprzejmie wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie dokładnego trybu postępowania 

z uszkodzonymi dyskami przez Zamawiającego bądź Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

„nie obejmuje konieczności zwracania uszkodzonych dysków do producenta” oznacza że uszkodzone 

dyski po ich wymianie na sprawne nie mogą opuścić miejsca instalacji u Zamawiającego. Wykonawca 

musi wkalkulować w cenę oferty wszystkie koszty związane z takim wymogiem. 

Pytanie nr 6: 

Zgodnie z par. 4 ust. 1 Projektu Umowy, Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej 

gwarancji.  

Zgodnie z par. 4 ust. 3 Projektu Umowy: 

„Strony ustalają, że w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i 

usterek”  



Natomiast w par. 4 ust. 4 Projektu Umowy Zleceniodawca stwierdza, że serwis gwarancyjny będzie 

świadczony przez producenta. 

Wnoszę o ujednolicenie par. 4 Projektu Umowy poprzez jednoznaczne stwierdzenie kto udziela gwarancji 

i kto wykonuje serwis gwarancyjny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga aby wszystkie wady usterki i inne nieprawidłowości mogły być zgłaszane do 

Wykonawcy i w tym celu w umowie musza być podane dane kontaktowe. Wykonawca organizuje i 

odpowiada za terminową realizacje serwisu gwarancyjnego patrz par.4 ust.3. Natomiast w par 4 ust.4 

Zamawiający dodatkowo wymaga aby czynności serwisowe, bezpośrednia realizacja, były realizowane 

przez kompetentne podmioty, tj. producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta podmiot.  

Pytanie nr 7: 

W załączniku nr 2 do SIWZ, w par. 5 ust. 1 ppkt 2) i 3) Projektu Umowy Zamawiający przewidział kary 

umowne dla Wykonawcy za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu 

wad i usterek. Kary umowne opisano jako należne w przypadku „opóźnienia” co oznacza, że Zamawiający 

może się ich domagać niezależnie od tego jaka jest przyczyna niewykonania w terminie przedmiotu 

umowy czy to usunięcia jego usterek. Tymczasem zapisy umowne dotyczące odpowiedzialności 

odszkodowawczej w postaci kar umownych powinny obejmować wyłącznie przypadki zawinionego 

niewykonania przedmiotu umowy stosownie do ogólnej zasady z art. 471 k.c. tj. “Dłużnik obowiązany 

jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi”  

W przypadku zaproponowanego przez Zamawiającego postanowienia, dochodzi do wyłączenia 

możliwości powoływania się przez Wykonawcę na brak winy w niewykonaniu przedmiotu umowy. Tym 

samym odpowiedzialność z tytułu kar umownych powstaje niezależnie od przyczyny powstania 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Jest to niekorzystne dla Wykonawcy określenie zasad 

odpowiedzialności odszkodowawczej i stawia Zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji, naruszając 

równowagę kontraktową Stron. 

Pyt: Mając powyższe na uwadze, czy zamawiający zgadza się na modyfikację SIWZ poprzez zamianę w 

omawianym zapisie zwrotu „opóźnienie” na zwrot „zwłoka”, co spowoduje usunięcie istotnego 

uprzywilejowania pozycji kontraktowej zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga wykonania 

przedmiotu umowy w terminie. Wykonawca powinien wkalkulować koszty ryzyka opóźnień w cenę 

oferty. 

Pytanie nr 8: 

Załącznik nr 2 do SIWZ, paragraf 6. 

Na mocy par. 6 projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji 

udostępnionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy. Prosimy o dopisanie do par. 6 



analogicznych zapisów, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zachowania w poufności informacji 

udostępnionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie . Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w 100%  na zasobach Zamawiającego i jego siedzibie. Zamawiający nie będzie miał żadnych 

możliwości wglądu w sprawy Wykonawcy.  

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

Biorąc pod uwagę treść wyjaśnień a w szczególności wprowadzenie zmiany dotyczącej opisu przedmiotu 

zamówienia  należy stwierdzić, iż  zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.) jest wymagane przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

04.11.2013r.  

W związku z powyższym:  

- Zapis Specyfikacji - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT w pkt. 12 ppkt. 11 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR WAG-Z-11/2013 OFERTA – „DOSTAWA SERWERÓW”  

NIE OTWIERAĆ PRZED  04.11. 2013r. GODZ. 10:30”. 

- Zapis Specyfikacji - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – pkt. 13 

ppkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Pomorskim 

Oddziale Wojewódzkim  przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk – lada podawcza parter -  

w terminie do dnia 04.11. 2013r. do godz. 10:00.  

- Zapis Specyfikacji - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – pkt. 13 

ppkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Gdańsku  przy ul. Marynarki Polskiej 148, pokój 104 – I 

piętro.   

    

       

      Kierownik Zamawiającego  


