Pieszyce, 11 października 2018 roku
Nr: ZP 6.2/10/3/2018
Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup serwerów oraz
sprzętu informatycznego.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:
Wniosek otrzymany w dniu: 09.10.2018 r.
Pytanie 2
Załącznik nr 5 – Wzór umowy § 6 ust.5
Czy Zamawiający potwierdzi, że niniejsze postanowienie wzoru umowy dotyczy wad, zdefiniowanych
w § 7 ust. 3 wzoru umowy, ujawnionych w trakcie odbioru przedmiotu umowy, a wobec tego w
przypadku wyznaczenia przez niego Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie przedmiotu
umowy wolnego od wad, termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 wzoru
umowy, ulegnie wydłużeniu do dnia dodatkowego terminu wyznaczonego jak wyżej Wykonawcy
przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Stosownie do § 7 ust. 1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady
przedmiotu umowy, a więc zarówno wady fizyczne (ust. 1), jak i prawne (ust 5). Tym samym § 6 ust. 5
wzoru umowy dotyczy wad fizycznych i prawnych (wad, o których mowa w § 7).
Stosownie zaś do zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy „termin wykonania przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 5, uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem został sporządzony i podpisany
przez strony umowy bezusterkowy protokół odbioru”. Jako że Wykonawca gwarantuje
Zamawiającemu, że przedmiot umowy dostarczony i zainstalowany w ramach Umowy jest wolny od
wad (z § 7 ust. 4 umowy), wyznaczenie dodatkowego terminu z uwagi na wykrycie wady nie
przedłuża terminu wykonania przedmiotu umowy.
Pytanie 3
Załącznik nr 5 – Wzór umowy § 7 ust.3
Czy Zamawiający potwierdzi, że wady opisane w tym postanowieniu wzoru umowy muszą być
wadami, których przyczyny tkwią w przedmiocie umowy?
Odpowiedź:
Nie jest dla Zamawiającego do końca zrozumiałe, co Wykonawca ma na myśli, pytając o wady tkwiące
w przedmiocie umowy. Wykonawca odpowiada m.in. za wady fizyczne. W § 7 ust.3 wzoru umowy
wskazano, że przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność oferowanego
przedmiotu umowy z opisem zawartym załącznikach do umowy, jego niesprawność lub inne usterki
obniżające jego funkcjonalność, trwałości lub estetykę. Ponadto stosownie do art. 556 kodeksu
cywilnego „Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

Wady te mogą wynikać zarówno z niewłaściwego wykonania rzeczy, ale i np. z uszkodzeń zaistniałych
w transporcie.
Pytanie 4
Załącznik nr 5 – Wzór umowy § 14 ust.1
Czy Zamawiający potwierdzi, że w razie odstąpienia przez niego od umowy na wykonanie zamówienia
w przypadkach określonych w tym postanowieniu wzoru umowy, Wykonawca będzie uprawniony do
żądania wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia?
Odpowiedź:
Przy odstąpieniu od umowy strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń. Za
świadczenia, których zwrócić nie sposób, należy zapłacić odpowiednie wynagrodzenie. Zakres zwrotu
świadczeń i należnego wynagrodzenia będzie więc uzależniony od momentu odstąpienia. Nadmienić
warto jednak, że odstąpienia ma charakter wyjątkowy.
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