Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 23.06.2017 r.
IZP-Z.271.21.2.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów
pn: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich
przedszkolach publicznych” oraz "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów
i nauczycieli” .
CZĘŚĆ II – dostawa trzech (3) zestawów szkolnych RSA BIOFEEDBACK
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.21.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że
wpłynęły zapytania o następującej treści:
PYTANIE NR 1
„W projekcie umowy jest napisane: Wykonawca (gwarant) udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej
gwarancji jakości na wady fizyczne przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego.
Pytanie brzmi: Czy dopuszczają Państwo okres gwarancji na urządzenia zgodnie z gwarancją
producenta – 24 miesiące?
Producent daje możliwość przedłużenia gwarancji na dodatkowe 12 miesięcy (czyli łącznie
maksymalnie 3 lata) pod warunkiem dokonania dodatkowej zapłaty w wysokości 2700,00zł netto
(plus VAT 23%) na 1 system.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zamawiający podtrzymuje wskazany w Projekcie umowy (Tom II SIWZ) okres gwarancji jaki ma
udzielić Wykonawca na przedmiot zamówienia, gdyż sprzęt współfinansowany jest z Unii Europejskiej
w ramach RPO WD 2014 – 2020 pn.: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”,
a trwałość tego projektu wynosi 5 lat. Zamawiający wyjaśnia również, że wymaga gwarancji
bezwarunkowej; nie będzie uiszczał żadnych dodatkowych opłat związanych z udzieloną gwarancją.
PYTANIE NR 2
„W projekcie umowy jest napisane: Termin płatności faktury: do trzydziestu (30) dni licząc od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa powyżej.
Pytanie brzmi: Czy jest jakiś istotny powód dla których zapłata za dostarczony sprzęt jest realizowana
w 30 dni. Prosimy o zmianę terminu na 14 dni po dostarczeniu f-ry.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zamawiający podtrzymuje wskazany w Projekcie umowy (Tom II SIWZ) termin płatności faktury, gdyż
wynika on z wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. Ponadto
wskazany przez Zamawiajcego termin płatności faktury nie narusza przepisów Ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
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PYTANIE NR 3
„W projekcie umowy jest napisane: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy;
b) za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 2 lit. a) i lit.. b umowy (odpowiednio), licząc za każdy dzień opóźnienia od daty
określonej w § 2 ust. 1 umowy; c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 200 PLN, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na
usunięcie wad;
W/w dostawa nie jest realizowana na zlecenie szpitala w którym opóźnienia w dostawie sprzętu mają
znaczenie dla zdrowia ludzkiego. Wnosimy o zmianę wysokości kar gdyż są one niewspółmierne do
problemu jaki może wywołać drobne opóźnienie w dostawie która będzie realizowana z zagranicy.
Umowa nie zabezpiecza interesów stron w sposób równorzędny.
Wnosimy aby wziąć po uwagę nasze sugestie zmian w umowie gdyż dopiero wówczas będziemy się
czyli równorzędnym partnerem w realizacji zamówienia.
Pytanie brzmi: Czy Zamawiający może obniżyć kary przynajmniej o połowę”.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Zamawiający podtrzymuje wskazane w Projekcie umowy (Tom II SIWZ) kary umowne.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jednym z kryteriów oceny ofert określonych w Tomie I SIWZ
jest termin dostawy, który ma zadeklarować Wykonawca na formularzu oferty. Zadeklarowany
termin przez Wykonawcę będzie punktowany przez Zamawiającego przy ocenie ofert oraz będzie
wiążący przy realizacji przedmiotu zamówienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki
nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
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