Zegrze Płd., dn. 17.09.2018 r.

Nr sprawy 16/2018/DN

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU

Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności, oznaczenie sprawy:
16/2018/DN

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A,
zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz
wewnętrzny regulamin WIŁ, nr referencyjny: 16/2018/DN na „Dostawę sprzętu komputerowego dla
Wojskowego Instytutu Łączności” – wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz
z odpowiedzią:
Pytanie nr 1:
„Zamawiający wymaga dostarczenia laptopa Dell Latitude 14 Rugged Extreme 7414 wraz z procesorem
Intel Core i7-6600U oraz dostawy w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Tego typu
rozwiązania jak laptopy Latitude 14 Rugged Extreme produkowane są na specjalne zlecenie. Obecnie
czas produkcji takiego laptopa to ok. 3 miesiący od daty zamówienia. Czy Zamawiający zgodzi się na
przedłużenie terminu dostawy?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 3 miesięcy.

Pytanie nr 2:
„Ewentualnie czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie laptopa z procesorem Intel Core i5-6300U
(dwa rdzenie, 3MB pamięci podręcznej, 2,40 Ghz), wtedy czas realizacji powinien wynieść do 4 tygodni
od zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę rodzaju procesora.

Jednocześnie Zamawiający w projekcie umowy dodaje zapis dotyczący zabezpieczenia należytego
wykonania umowy stanowiący § 9a o następującej treści :
§ 9a Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości
przedmiotu umowy brutto tj……………. zł (słownie: …………………… 00/100), które
to Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2.

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyć także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie tych roszczeń stanowi
30% wysokości zabezpieczenia.

4.

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione wg wyboru Wykonawcy,
w następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5.

Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wniesie w pieniądzu,
to wpłaca je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. ING Bank Śląski
S.A. nr 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413.

6.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym.

7.

Zamawiający, jeżeli nie zachodzi przypadek wskazany w ust. 2, zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust.4, za zgodą Zamawiającego.

9.

Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy lub rozwiązania umowy
i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, zwraca zabezpieczenie zgodnie
z zapisami zawartymi w ust. 7.
11. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady lub gwarancji jakości lub, w razie stwierdzenia wad podczas przeglądu gwarancyjnego, po
ich usunięciu.
12. Zwrot zabezpieczenia następuje w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z § 6 niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia ww. przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez
Wykonawcę należności, o których mowa w § 6 lub potrąci należności z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
13. Zabezpieczenie wykonania umowy, złożone w formie innej niż w formie pieniężnej, powinno mieć
termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania
umowy w terminie, Wykonawcy zobowiązany jest do niezbędnego przedłużenia terminu ważności
złożonej gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY

……………………….

