
Nr sprawy 20/2019/DN       Zegrze Płd., dn. 11.12.2019 r.  

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  

WARUNKÓW PRZETARGU 

  

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 
22A, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz 
wewnętrzny regulamin WIŁ, nr referencyjny: 20/2019/DN na „Dostawę sprzętu komputerowego dla 
Wojskowego Instytutu Łączności”, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1. Składamy ofertę do Części II zapytania i już wiemy, że nie będziemy w stanie zmieścić 
się w maksymalnym, podamy terminie realizacji, tj. 30 dni. Będziemy potrzebowali 50-60 dni. Teraz 
pytanie, czy już na etapie składania oferty, tj. w formularzu mamy zmienić termin na realny dla nas, czy 
zostawiamy 30 dni, a będziemy ten punkt negocjowali przed ewentualnym podpisaniem umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas dostawy na 60 dni. 

Pytanie nr 2. Jak przy poprzednich postepowaniach mamy uwagi do zapisów warunków gwarancji  
i termonów ewentualnej wymiany sprzętu na nowy, sprawny. 
Z uwagi na specyfikacje urządzeń nie jesteśmy w stanie dokonać tego każdorazowo w podanym terminie 
5 dni. Nie posiadamy tych urządzeń na stałym stanie magazynowym, ba nawet producenci nie utrzymują 
zapasów tego typu asortymentu. Jedynym możliwy rozwiązaniem jest utrzymywanie przez nas 1 szt. 
‘serwisowej’ ale to również ma swoje ograniczenia. Dlatego moje zapytanie, czy jest możliwość zmiany 
zapisów Umowy oraz Warunków Gwarancji na poniższe: 
„Strony ustalają zgodnie, że wady i braki w dostawie przedmiotu umowy, określonego w §1, można 
reklamować w ciągu 5 dni od dnia dostawy lub ujawnienia wady lub braku. Wykonawca zobowiązuje 
się zapewnić jedną sztukę serwisową sprzętu na czas trwania okresu gwarancji, dostarczoną w terminie 
5 dni od dnia otrzymania wadliwego sprzętu. Sformułowanie „jedną sztukę na czas trwania okresu 
gwarancji” oznacza, że jeżeli takowa zostanie już dostarczona Zamawiającemu, to wówczas następna 
nie będzie już zapewniona.” Po wykorzystaniu 1 szt. ewentualna wymiana kolejnych sztuk będzie 
realizowana już w terminie dostawy oferowanym przez producenta.  
Oraz, 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować czas usunięcia nieprawidłowości, naprawy 
i/lub zamiany przedmiotu umowy na sprawny. Usunięcie usterki, naprawa i/lub zamiana dokonana 
zostanie w terminie najszybszy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić jedną sztukę serwisową sprzętu 
na czas trwania okresu gwarancji, dostarczoną w terminie 5 dni od dnia otrzymania wadliwego sprzętu. 
Sformułowanie „jedną sztukę na czas trwania okresu gwarancji” oznacza, że jeżeli takowa zostanie już 
dostarczona Zamawiającemu, to wówczas następna nie będzie już zapewniona.”   
Po wykorzystaniu 1 szt. ewentualna wymiana, naprawa kolejnych sztuk będzie realizowana już  
w terminie oferowanym przez producenta.  

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas reklamacji do 60 dni. 

 



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargu.  

1. Rozdział IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„dla Części II – do 60 dni od daty podpisania umowy,” 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1 do Warunków Przetargu – Formularz 
ofertowy.  
Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl) zamieścił Formularz ofertowy -  
Załącznik nr 1/1 do Warunków Przetargu po modyfikacji.  

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 do Warunków Przetargu – Formularza 
techniczno – cenowego, Część I – Dostawa licencji i sprzętu komputerowego, poprzez dodanie 
pozycji 20 i 21.  

20 
Oprogramowanie antywirusowe na 2 lata w wersji: 

ESET Endpoint Security Enterprise Edition. 
szt. 15 

21 
Licencja C++Builder 10.3.3 Rio Professional (z roczną subskrypcją 
aktualizacji) 

szt. 1 

 
Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl) zamieścił Formularz techniczno-
cenowy -  Załącznik nr 2/1 do Warunków Przetargu po modyfikacji.  

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 4 do Warunków przetargu – Projekt 
umowy. 

 §9 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„§ 9  

(dla Części I, III) 

Strony ustalają zgodnie, że wady i braki w dostawie przedmiotu umowy, określonego w § 1, można 
reklamować w ciągu 5 dni, od dnia dostawy lub ujawnienia wady lub braku, a Wykonawca  zobowiązuje 
się do wymiany lub uzupełnienia dostawy w ciągu 5 dni. 

(dla Części II) 

Strony ustalają zgodnie, że wady i braki w dostawie przedmiotu umowy, określonego w § 1, można 
reklamować w ciągu 5 dni, od dnia dostawy lub ujawnienia wady lub braku, a Wykonawca  zobowiązuje 
się do wymiany lub uzupełnienia dostawy w ciągu 60 dni. 

 
 Załącznik nr 2 do umowy – WARUNKI GWARANCJI otrzymuje nowe brzmienie. 

Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl) zamieścił Załącznik nr 2 do 
umowy po modyfikacji.  

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Rozdział X – MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY, 
ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2019 r. o godz. 11.00.” 

Rozdział X – MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY, 
ust. 10 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu Południowym, 
w sali nr 101, w dniu 16.12.2019 r. o godz. 11.30.” 



 

Pozostała treść Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia pozostaje bez zmian.  

Powyższe zmiany stanowią integralną część Warunków Przetargu i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 

 


