INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP-271-14/19

Kraków, 17 maja 2019 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu
komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-14/19.
ODP OWI EDZI N A ZAPYT ANI A
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z dn. 3 października 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16 maja 2019 r. e-mailem od Wykonawcy.
Pytanie nr 1.
Dotyczy: Istotnych Postanowieniach Umowy DZP-271-14/19 - załącznik nr 4.
„Czy jest możliwość zmiany w:
§4.1 „Należność, o której mowa w §3 ust. 1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego terminie
30 dni..." na „Należność, o której mowa w §3 ust. 1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego
w terminie 14 dni". W większości przetargów w których starujemy jest standardowy zapis.
§5 pkt. 2 b) skreślenie całego zapisu.
§8 pkt. 5 Gwarancję, którą udostępniamy to gwarancja producenta. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami
Gwarancji po zgłoszeniu usterki producent diagnozuje problem w przeciągu 1-2 dni roboczych.
Jednak czas wymiany wadliwego sprzętu nie jest ściśle określony terminem. Z reguły trwa do 14 dni.
W związku z powyższym czy termin 14 dni można by było usunąć?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 2.
Dotyczy: Istotnych Postanowieniach Umowy DZP-271-14/19 - załącznik nr 4.
„9. Czy jest możliwość usunięcia tego zapisu, ponieważ producent oferowanego przez nas sprzętu na
warunkach gwarancji nie naprawia sprzętu tylko wymienia cały sprzęt bądź część która została
uszkodzona.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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