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Warszawa,                .03.2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych  

993200/271/IN-             /2020 

                          
                                                                                   Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

                                        sygnalista@zus.pl 

 

 

       Do Wszystkich Zainteresowanych  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Serwis drukarek 

wielobarwnych Xerox XC1000 i Xerox 770”; znak sprawy: TZ/271/85/19. 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), na które udziela się następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1:  

Pkt 8.5 SIWZ – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie odmówi akceptacji projektu gwarancji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy spełniającej wszystkie z wymaganych elementów 

określonych w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Jednocześnie wyjaśnia, iż pkt 8.5. SIWZ wskazuje, iż w przypadku gdy zabezpieczenie będzie 

wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu 

ww.  dokumentu. 

Zamawiający nie odmówi akceptacji projektu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, która uwzględnia postanowienia pkt. 8.4 SIWZ.      

 

Pytanie nr 2:  

Czy w przypadku składania oferty na obie części zamówienia, Zamawiający dopuści  wniesienie 

wadium w formie gwarancji bankowej obejmującej w jednym dokumencie zabezpieczenie ofert 

składanych na obie części (z wyszczególnieniem kwot i części)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Jednocześnie wyjaśnia, iż dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej, obejmującej 

w jednym dokumencie wniesienie wadium na obie części zamówienia, pod warunkiem  

wyszczególnienia w dokumencie kwot i części zamówienia których dotyczy.  
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Pytanie nr 3:  

§ 1 ust. 5 lit. o – czy w związku z tym obowiązkiem Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do 

zapewnienia odpowiednich warunków do instalacji urządzeń? Czy Wykonawca ma prawo odmówić 

przemieszczenia i instalacji urządzenia, jeśli wykonanie tych prac okaże się obiektywnie niemożliwe 

lub będzie grozić uszkodzeniem/nieprawidłowym działaniem drukarki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Patrz modyfikacja nr 1 

Jednocześnie wyjaśnia, iż w gestii Zamawiającego jest realna ocena możliwości zmiany miejsca 

ustawienia drukarki w obrębie budynku, tak aby było to realne i nie groziło uszkodzeniem lub 

nieprawidłowym działaniem urządzenia.   

 

Pytanie nr 4:  

§ 5 ust. 4 Wzoru umowy – czy Zamawiający dopuści zmianę polegającą na tym, iż za moment 

zgłoszenia serwisowego uważa się dzień, godzinę i minutę, w której Wykonawca otrzymał w sposób 

umożliwiający zapoznanie się wysłane przez Zamawiającego zgłoszenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowiena SIWZ.  

 

Pytanie nr 5:  

§ 6 ust. 9 Wzoru umowy – wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia – na obecnym 

etapie, Wykonawca nie ma wiedzy, jakie informacje może uzyskać Zamawiający, a zatem nie sposób 

z góry zadeklarować, iż nie wypełniają one ustawowych przesłanek uzasadniających objęcie ich 

tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Patrz modyfikacja nr 2 

 

Pytanie nr 6:  

§ 7 ust. 6 pkt 2 Wzoru Umowy – wnosimy o usunięcie tego postanowienia, gdyż podstawa stanowi 

naruszenie już sankcjonowane w pkt 3 lit. a) – prowadzi to do możliwości nałożenia się podstaw 

naliczenia kar umownych za to samo zdarzenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Patrz modyfikacja nr 3 

 

Pytanie nr 7  

§ 9 ust. 3 – wnosimy o modyfikację poprzez wydłużenie terminu z 3 dni do co najmniej 10 dni – 3 dni 

kalendarzowe to termin zbyt krótki, by zdeterminować, że okoliczności siły wyższej wystąpiły, mają 

wpływ na realizację przedmiotowej umowy i zarazem wystosować informację w formie pisemnej – 

biorąc pod uwagę względy organizacyjne, jak również fakt, iż na tę przesłankę wykonawca powołuje 

się wyłącznie w ostateczności, zasadny jest dłuższy termin umożliwiający powołanie się na jej 

wystąpienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Patrz modyfikacja nr 4 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób: 

 
Modyfikacja nr 1:  
Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór umowy” 

Zmianie ulega § 1 ust. 5 lit. o. wzoru umowy dla części  A i B zamówienia:  

Było 

wykonywania prac związanych ze zmianą miejsca ustawienia Drukarki w obrębie budynku, w którym 

Drukarka jest eksploatowana (deinstalacja, fizyczne przemieszczenie, instalacja). 

Jest 
wykonywania prac związanych ze zmianą miejsca ustawienia Drukarki w obrębie budynku, w którym 

Drukarka jest eksploatowana (deinstalacja, fizyczne przemieszczenie, instalacja). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dwukrotnej zmiany miejsca ustawienia drukarki w okresie 

obowiązywania umowy.    

Modyfikacja nr 2:  
Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór umowy”, poprzez usunięcie § 6 ust. 9.   

 

Modyfikacja nr 3:  
Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór umowy”, poprzez usunięcie § 7 ust. 6. pkt 2) wzoru umowy (numeracja 

pozostaje bez zmian).   

 

Modyfikacja nr 4:  
Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór umowy”  

Zmianie ulega § 9 ust. 3 wzoru umowy: 

Było 

Strona może powoływać się na zaistnienie okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje 

o tym pisemnie drugą Stronę w terminie 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

Jest 
Strona może powoływać się na zaistnienie okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje 

o tym pisemnie drugą Stronę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert tj.: Wykonawca składa ofertę wraz 

z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu do dnia 17.03.2020 r. do godziny 10:00.  

W konsekwencji zmianie ulega : 

1. Termin składania wadium, 

2. Termin otwarcia ofert.  

 


