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Pismo: PZP-225/11/2018  Korfantów dnia: 09.10.2018 r. 
 

 
O D P O W I E D Z I 

na pytania w sprawie SIWZ 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 

w formie leasingu operacyjnego” - PZP-225/11/2018 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców, dotyczące 

wyjaśnienia treści specyfikacji.  

Pytanie 1 

Pkt V.1, ppkt 1.2, lit c SWZ -  Opis warunku udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 

lub zawodowej jest nieprecyzyjny – proszę wyjaśnienie czy dwie dostawy należy rozumieć 

jako jedno zamówienie/umowę, czy też każdą z dwóch dostaw (pojedynczą) należy rozumieć jako 

jedno zamówienie/umowę? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że dwie dostawy komputerów stacjonarnych o wartości 75 000 zł brutto każda 

rozumiane jako dwa zamówienia/umowy. 

 

Pytanie 2 

Proszę o wyjaśnienie na jakim etapie Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie do udostępnienia 

zasobów podmiotu trzeciego? W SIWZ brak jest wskazania na jakim etapie postępowania należy 

złożyć ten dokument; w treści ogłoszenia o zamówieniu (sekcja III.1.1) natomiast zobowiązanie takie 

wymienione jest jako jedno z oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego - oświadczeń i 

dokumentów podmiotów trzecich dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania - wnosimy o 

wyjaśnienie zapisu. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Dokument o którym mowa, będzie dostarczony na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, 

którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

Pytanie 3 

Zwracamy uwagę, że treść ogłoszenia pozostaje w sprzeczności z treścią SIWZ w odniesieniu do: 

- okresu obowiązywania umowy – 1 miesiąc; który nie uwzględnia okresu umowy leasingu 

operacyjnego, 

- katalogu dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego /różne zapisy w 

ogłoszeniu i SIWZ/, 

- terminu związania ofertą – 30 dni zamiast 60 dni. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający, że w Ogłoszeniu o zamówieniu został poprawiony termin związania z oferta na 60 dni. 

Okres obowiązywania zamówienia wynosi 1 miesiąc ponieważ mowa tutaj o okresie realizacja 

zamówienia. Z kolei pkt. III 1.1. ogłoszenia został poprawiony. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy uwagę, że w treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazuje na oświadczenie 

składane na wezwanie Zamawiającego związane z przesłanką wykluczenia z postępowania z art. 24, 

ust. 5, pkt 6 ustawy PZP – jednak Zamawiający nie przewidział zastosowania tej przesłanki 

wykluczenia. Wnosimy o sprostowanie zapisu. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w ogłoszeniu oświadczenie odnosi sie do przesłanek wykluczenia 

z postępowania z art. 24 ust. 1, które to są obligatoryjne. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy uwagę, że w treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazuje na konieczność 

złożenia na wezwanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z określonymi wymaganiami lub 

cechami – certyfikat ten nie został jednak w żaden sposób opisany w SIWZ. O jaki certyfikat chodzi – 

wnosimy o wyjaśnienie zapisu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Załącznik nr 1: 

 

Pytanie 6 

Zwracamy uwagę, że we wzorze umowy /załącznik Nr r SIWZ/ okres trwania umowy leasingu 

operacyjnego opisany jest niejednolicie – w § 1, ust. 6 wskazane zostało 48 miesięcy, podczas gdy w § 

4, ust. 4 oraz w SIWZ w pkt IV podano 36 miesięcy. Jaki termin jest właściwy - wnosimy o wyjaśnienie 

zapisu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że terminem właściwym jest 36 miesięczny okres leasingu. Zapis we wzorze 

umowy zostanie zmieniony. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy uwagę, że przedstawienie umowy leasingu ma nastąpić: 

- zgodnie z SIWZ 3 dni od daty ogłoszenia wyboru oferty najkorzystniejszej (pkt III.19 SIWZ), 

16 
Niezawodność / jakość 

wykonania 

Sprzęt jest produkowany zgodnie z 

normami ISO 9001 lub równoważnymi 

oraz ISO 14001 lub równoważnymi 
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- zgodnie ze wzorem umowy / załącznik Nr r SIWZ/ najpóźniej do dnia podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (§ 1, ust. 6). 

Jaki termin jest właściwy - wnosimy o wyjaśnienie zapisu? 

Prawidłowy termin podany w SIWZ 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że terminem właściwym jest zapis w SIWZ. Zapis we wzorze umowy zostanie 

zmieniony. 

 

Pytanie 8 

Zwracamy uwagę, że katalog załączników wymienionych na ostatniej stronie SIWZ różni się od 

katalogu udostępnionego przez Zamawiającego na stronie www. – wnosimy o jego ujednolicenie. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że terminem właściwym jest zapis w SIWZ. Zapis we wzorze umowy zostanie 

zmieniony. 

 

Pytanie 9 

Zwracamy uwagę, że katalog załączników wymienionych na ostatniej stronie SIWZ różni się od 

katalogu udostępnionego przez Zamawiającego na stronie www. – wnosimy o jego ujednolicenie. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że załączniki zostały ujednolicone. 

 

Pytanie 10 

W którym miejscu formularza ofertowego Wykonawca ma podać hasło dostępowe do wcześniej 

wysłanego dokumentu JEDZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że hasło należy dołączyć do oferty w kopercie. 

 

Pytanie 11 

Załącznik JEDZ - czy z uwagi na wymaganie Zamawiającego, aby od razu złożyć JEDZ, oraz dokumenty 

potwierdzające okoliczności wskazane w JEDZ, Zamawiający dla wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu uzna za wystarczające wypełnienie JEDZ w Cz. IV Sek. alfa (zaznaczenie, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu), a w pozostałym zakresie odesłanie do wykazów i 

dokumentów składanych wraz z wnioskiem? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca załącznik JEDZ wypełnia wszystkie części wymagane 

przepisami. 

 


