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WKONAWCY WSZYSCY 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów przenośnych ( notebooków) wraz z 
systemem operacyjnym, w ramach realizacji projektu: „Internet szansą wszechstronnego 
rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk” 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Gmina Brańszczyk informuje: 

Pyt. 1. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego 
działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona 
Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH? 

Odp. W razie wyboru Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, 
część komparycyjna umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszystkie dane wymagane 
przez art. 374 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Pyt. 2. Zgodnie z treścią Umowy § 3 ust. 4 Umowy  „ Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem , w 
terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego ”. ZauwaŜyć naleŜy, iŜ z punktu 
widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala 
ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraŜa Wykonawcę 
na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego 
od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). W tym stanie 
rzeczy zauwaŜyć naleŜy, iŜ takie ukształtowanie warunków umowy naraŜa Wykonawcę na  
niebezpieczeństwo błędnego określenia  terminów, co w konsekwencji doprowadzić moŜe do 
nieprawidłowego wyliczenia kwot naleŜnych podatków.  

W związku z powyŜszym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
modyfikacji treści zapisu § 3 ust. 6 Umowy  i zastąpienie wyrazu „ otrzymania ” wyrazem 
„wystawienia”? 

Odp.  Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu treści umowy w § 3 ust. 4 „zapłata wynagrodzenia 
nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego” 

 

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 5ust. 1 umowy o zapis, zgodnie z 
którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 5 ust. 1 nie przekroczy 10% 
wartości łącznego wynagrodzenia brutto  Umowy. Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił 
ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, zwracamy się o 
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rozwaŜenie innej wartości procentowej. Dopiero bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar 
pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie 
go w wycenie . 
 
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w § 5 umowy. Na podstawie zapisów dot. kar umownych 
podanych w § 5 umowy oraz własnych moŜliwości, Wykonawca jest w stanie określić ryzyko 
kontraktowe. 

Pyt. 4.Odnośnie postanowień zawartych w § 5 ust. 1  Umowy, czy Zamawiający dopuszcza 
zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę? Naszym zdaniem kary umowne określone w 
wysokości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy są wygórowane. Jednocześnie wyjaśniamy, Ŝe tak wysoki, 
poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego 
elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyŜszeniu ceny. Z 
tych względów zwracamy się o rozwaŜenie, czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. 
pytaniu Wykonawcy, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu. 

Odp.  Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia wysokości kar umownych określonych w § 5 
umowy. 

Pyt. 5. Mając na uwadze potrzebę uniknięcia zwichnięcia równowagi kontraktowej stron jako 
podmiotów stosunku cywilnoprawnego, zwracamy się z prośbą o modyfikację dotychczasowego 
brzmienia § 6 ust.1 Umowy poprzez wprowadzenie obowiązku poinformowania Wykonawcy oraz 
wezwania go do zaprzestania i usunięcia naruszeń w wykonywaniu przez niego Umowy ze względu 
na tak daleko idące sankcje w postaci prawa do odstąpienia od Umowy i kary umownej. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie § 6 ust. 1 umowy. 

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie treści § 2  Umowy  i dodanie zapisu o treści  „Z 
chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i cięŜary związane z rzeczą oraz 
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy”. 

Zdaniem Wykonawcy takie sformułowanie jeszcze bardziej  odpowiadać określeniu ustawowemu, 
zawartemu w art. 548 § 1 k.c. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów w § 2 umowy. 

Pyt. 7. Prosimy o wyjaśnienie o jakich dokumentach mowa w pkt. VI. B. b4. siwz W naszej ocenie 
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o  którym mowa w pkt. VI.B.b3 siwz powinno być 
uznane przez zamawiającego   za wystarczające. 

Odp. Zamawiający uznaje prośbę Wykonawcy i przy sprawdzaniu dokumentów wykazujących brak 
podstaw do wykluczenia, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o którym mowa w pkt. VI. B 
b3 SIWZ będzie uznane za wystarczające bez okazywania dokumentu o którym mowa w pkt. VI. B b4 
SIWZ.  

Pyt. 8. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający oczekuje oświadczenia o którym mowa w 
pkt VI C. c.4 siwz na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót 
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia 
złoŜenia oferty, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W 
naszej ocenie informacja o zatrudnieniu nie jest powiązana z przedmiotem zamówienia i wymóg ten 
powinien zostać wykreślony. 

Odp. pkt VI C. c.4 siwz otrzymuje nowe brzmienie: „Oświadczenie na temat wielkości średniego 
rocznego zatrudnienia u Wykonawcy dostaw i usług oraz liczebności personelu kierowniczego w 
okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a w przypadku gdy okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie”                  Dokument niniejszy jest 
niezbędny do określenia spełnienia potencjału osobowego zdolnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę. 

Pyt. 9. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający oczekuje od Wykonawców przygotowania 
wykazu o którym mowa w pkt VI C. c.4 siwz z podaniem  informacji o pracownikach, którzy byli 
odpowiedzialni za realizację zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie  finansowym 
zbliŜonym do zakresu  przedmiotu zamówienia ? 

Odp. Zamawiający udziela odpowiedzi jak w ostatnim zdaniu odpowiedzi na pytanie 8. 

Pt. 10. Prosimy o wykreślenie wymogów zawartych w pkt VI. G. 

Naszym zdaniem wymóg Ŝądania załączania zaświadczeń: podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym i niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z normami jakościowymi, nie są  zgodne z piśmiennictwem i orzecznictwem 
sądów, które jednoznacznie stwierdza, Ŝe  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
moŜna Ŝądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, wskazanych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów (SO w Opolu - sygn. akt II Ca 
529/04 oraz SO w Warszawie z 22.11.2005 r. - sygn. akt V Ca 1541/05).  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w pkt. VI G SIWZ, wymienione dokumenty potwierdzają, Ŝe 
oferowane dostawy, usługi odpowiadają wymaganiom SIWZ. 

Pyt. 11. Prosimy o wykreślenie wymogu zawartego w pkt VI. H.1 dot. złoŜenia razem z ofertą 
dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.7) dla kaŜdego podwykonawcy. Wyjaśniamy, Ŝe 
zamawiający ma prawo wymagać ww. dokumentów, ale w sytuacji o której mowa w art. 23 PZP – dla 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( tj. konsorcjum). W naszej ocenie 
zamawiający wymaga dokumentów w sposób niezgodny z rozporządzeniem w sprawie dokumentów. 

 

Odp. Pkt. VI. H1 SIWZ jest zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych i nie podlega zmianie. 

Pyt. 12. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy miejscem dostawy jest siedziba zamawiającego?  

Odp. Miejscem dostawy i usługi jest siedziba Zamawiającego. 

Pyt. 13 Czy zamawiający zaakceptuje ofertę na 141 notebooków z matrycą WXGA 15,4 cala o 
rozdzielczości 1280x800? 

Odp. Zamawiający nie zaakceptuje oferty na 141 notebooków z matrycą WXGA 15,4 cala o 
rozdzielczości 1280x800. 

Pyt. 14 Czy zamawiający zaakceptuje ofertę na 141 notebooków bez klawiatury numerycznej? 

Odp. Zamawiający nie zaakceptuje oferty na 141 notebooków bez klawiatury numerycznej. 

Pyt. 15 Czy zamawiający zaakceptuje ofertę na 141 notebooków z trzema portami USB? 

Odp. Nie. 
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Pyt. 1 Czy zamawiający zaakceptuje ofertę na 141 notebooków bez modułu zaufanej platformy 
(TPM)? 

Odp. Zamawiający nie zaakceptuje oferty na 141 notebooków bez modułu zaufanej platformy (TPM). 

Pyt. 16 Czy zamawiający dopuści notebooka wyposaŜonego w wbudowaną kartą sieciową 10/ 
100Mb/s z funkcjonalnością LOM ze złączem RJ 45? 

Odp. Nie. 

Pyt. 17  Zamawiający wymaga klawiatury z wydzielonym blokiem numerycznym. Rozwiązania to 
stosowane jest w notebookach o matrycach 17” i większych. W związku z tym czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie notebooka z zewnętrznym blokiem numerycznym przy zachowaniu pozostałych 
wymagań SIWZ? 

Odp. Nie. 

Pyt. 18 Wyspecyfikowane rozwiązanie „technologia zabezpieczająca przed nieautoryzowanym 
kopiowaniem znajdujących się na dysku danych” jest stosowane w najdroŜszych produktach 
korporacyjnych. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposaŜonego wyłącznie w 
zabezpieczenia systemowe Microsoft Windows 7? 

Odp. Nie. 

Niniejsze pismo naleŜy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. 

 

 
Wójt Gminy 

Mieczysław Pękul 

 


