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Braniewo, 31.03.2013 t.

DoĘczy:: Dostawa Sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn Gmina
Braniewo w Internecie - surfuje po całym świecie realizowanego w zakręsie Działania 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo
informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka200T -2013.

w rwiązku z. wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotn.vch warunków

zamówienia, zlażonytni przez wykonawców' działając w imieniu Zamau,iając€go' na

podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29J.2aM r. _ Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz.lJ. zŻ01B r. Nr 113, poz.759 ze zm,) wyjaśniam, co następu.je:

Pytanie 1:

dot. $ 5 ust. 7 wzoru umowy - zał. nr 6 do SIWZ
Zamawiający określił:
"'I. za kuŻdy dzięil opóźnienia w zapLacie wynagrodzenia, w którym mowa w ust. I,
Wykonawc a może Żądać, od Zama'wiaj ącego odsetek umownych.''
Czy Zanawiający w przedmiotowy sposób wskazuje na odsętki w wysokości jak w $ 6 ust. 1

wzolu umowy tj. za kaŻdy dzięn opóźnienia w realizacji Zarnowienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 ońvłynagrodzenia określonego w $ 5 ust. 1?
Jeśli tak wnosimy o zmianęlsptecyzowanie zapisu $ 5 ust. 7 wzotuumowy w postaci:
"7. ZakaŻdy dziefi opóźnienia w zapłacie Zamawiąący zapŁaci Wykonawcy karę umowną w
wysokości 0,5oń vłynagrodzenia określonego w $5 ust. 1, licząc od dnia upłyv'ru terminu' o
którym mowa w $ 5 ust. 1, Iiczącod dnia upływu terminu, o którym mowa w $ 5 ust. 3''.

Odpowiedz na pytanie L:

Zamawiający precyzuj e zapis $ 5 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób:

u7. Zakażdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o któnrm mowa w ust. 1, Wykonawca

może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych okreśIonych na podstawie art' 359 s 3 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny."

Pytanie 2:
dot. pkt 8 zał. nr 1 do SIWZ' pt.:
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Zamawiający określił: ''Dokumentem potwierdzającym dostawę i przekazanie

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do danej placówki będzie protokół podpisany ptzez

Zamaw iaj ące go b ęz uwag''

Podczas gdy w $ 3 ust. 7 załącznikanr 6 do SIWZ, pt.: Umowa,Zamawiający precyzował:

''Miejscem dostawy i sprawdzenia sprzętu komputerowego będzie miejsce jego ostatecznego

pnzeznaczenia tj: Urząd Gminy Braniewo, Braniewo ul. Moniuszki 5.

Orazw$3ust.7:

'' odbiór przedmiotu zamówieni a będzie następował w czę ściach.''

Wykonawca zwiaca się z prośbą o jednoznaczne sprecyzowanie miejsca lub wielu miejsc

dostaw oraz części w jakich ma następowaó odbiór.

odpowiedź na pytanie 2:

$ 3 ust. 7 załączntkanr 6 do SIWZ, pt.: Umowa, otrzymu1e brzmięnie:

''Miejscem dostawy i sprawdzenia sprzętu komputerowego jest Urząd Gminy Braniewo, Braniewo

ul. Moniuszki 5."

$ 3 ust. 8 załącztika nr 6 do SIWZ, pt.: Umowa, otrzymuje brzmienie:

''odbiór przedmiotu zamówieni a moŻe następowaó w częściach.''

Zamawiający wyjaśnia, że miejsce dostarczenia sPrzętu jest jedno: Urząd Gminy Braniewo,

Braniewo ul. Moniuszki 5. odbiór może nastąpić w częściach, jeżeli Wykonawca ze względów np.

logistycznych uzna to za celowe.

Pytanie 3:

dot. $ 3 ust. 1 1 wzoru umowy - zał. nr 6 do SIWZ

Zamawiający określił: '' Terminy odbioru i instalacji naleŻy uzgodnió z Zamawiającym z min.

2 dniowym wyprzedzeniem.'' pomimo faktu, iz w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ

wcześniej nie pojawia sie informacja o rzekomej instalacji.

W związku z pov*yŻszym Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie na czym ma

polegać ''instalacja'' lub wykreślenie tego zapisu.
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odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyjaśnia, iŻ Wykonawca nie jest zobowiązany do instalacji sprzętu.

$ 3 ust. 1l wzoru umowy - zał. nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

'' Terminy odbioru naleŻy uzgodnić zZarnawiającymzmin.2 dniowym wyprzedzeniem.''

Pytanie 4:

dot. załącznika nr l do SIWZ pn.: Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca zwraca sie z prośba o sprecyzowanie co naleŻy podaó w kolumnie ''opis

oferowanego sprżętu Producent, model''

Wykonawcy są zobowiązani podaó tylko Producenta i model sprzętu, czy poszczególnych

komponentów składowych zestawu równieŻ?

Czy naleŻy v,yszczegolnic zaoferowaną specyfikację techniczną na wzór kolumny

"minimalne parametry"?

odpowiedźnapytanie 4:

Należy wskazaó producenta i model komponentów składo!\rych zestawu odnośnie do

wyspecyfikowanych ęlementów wymagań minimalnych sprzętu.

Pytanie 5:

Czy wykonawca ma złożyć zgodnie z art' 26 ust. 2d. ustawy prawo zamówień

publicznych listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art' 24 ust. 2 pkt 5 ustavvy, lub informację o Ęm,Że nie należy do grupy kapitałowej.

Odpowiedz na pytanie 5:

TaĘ Wykonawca powinien złoŻyć zgodnie z art' 26 ust. 2d. ustawy prawo zamówień

publicznych listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

W art. 24 ust' 2 pkt 5 ustawy,lub informację o tym,że nie należy do gru pitałowej.

muł-ł Sił:iitĘ!.
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