
 

 

Warszawa, dnia 4.06.2020 r. 
 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VI 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia 
spisów powszechnych”, numer sprawy: 23/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 085-200752  
z dnia 30-04-2020 r. 

 
Pytanie nr 96: 
W kontekście udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania, zwracamy się z prośbą o ponowną analizę 
i zmianę postanowienia § 8 ust. 13 umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia (odpowiadającego 
modelowej konstrukcji gwarancji określonej w kodeksie cywilnym w art. 581 § 1 k.c.): 
W przypadku, jeżeli w Urządzeniach dokonana zostanie istotna naprawa lub gdy nastąpi wymiana Urządzenia na 
nowe, okres gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo. Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji wymienił tylko 
część Urządzenia, postanowienie zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  
Uzasadnienie: Przy obecnej redakcji postanowienia nawet drobna naprawa Urządzenia lub wymiana jego jednego 
elementu (np. baterii) w ostatnim miesiącu gwarancji (np. w 36 miesiącu przy zaoferowaniu takiego okresu w 
ofercie) skutkować będzie odnowieniem gwarancji (czyli udzieleniem na nowo 36 miesięcznej gwarancji na 
Urządzenie objęte naprawą). Przy takim brzmieniu postanowień przygotowanie oferty zawierającej rzetelną 
wycenę świadczenia Wykonawcy jest praktycznie niemożliwe. Wykonawca musiałby bowiem wkalkulować w cenę 
oferty istotne ryzyko związane z wymianą Urządzeń również po upływie pierwotnego okresu gwarancji. Zważyć 
przy tym należy, że z uwagi na szybki postęp technologiczny i zastępowalność urządzeń nowymi modelami, przy 
tak długim zobowiązaniu gwarancyjnym, Wykonawca może utracić możliwość naprawy Urządzenia poprzez 
wymianę jego podzespołów, a zatem w ramach świadczenia gwarancyjnego będzie musiał dostarczyć 
Zamawiającemu nowe Urządzenia o parametrach nie gorszych od dotychczasowego, dla którego okres gwarancji 
będzie biegł na nowo. W najgorszym scenariuszu, zobowiązanie gwarancyjne Wykonawcy może odnawiać się 
wielokrotnie w odniesieniu do jednego dostarczonego Urządzenia. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do 
Zamawiającego z wnioskiem o dostosowanie postanowienia § 8 ust. 13 umowy do modelowej konstrukcji 
gwarancji z kodeksu cywilnego, która uwzględniając te uwarunkowania, przewiduje, że odnowienie gwarancji może 
nastąpić wyłącznie w przypadku istotnej naprawy Urządzenia lub jego wymiany, a w przypadku gdy wymianie 
podlegała tylko część Urządzenia, odnowienie gwarancji dotyczy tylko tej części. 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 13 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ w sposób 
następujący ,,13. W przypadku, jeżeli w Urządzeniach dokonana zostanie istotna naprawa lub gdy nastąpi wymiana 
Urządzenia na nowe, okres gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo. Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji 
wymienił tylko część Urządzenia, postanowienie zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej”. 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania nr: 
77: 

Zamiast: 
(Odpowiedź Zamawiającego) 

Powinno być: 
(Odpowiedź Zamawiającego) 

Zamawiający w dniu 15 maja 2020 r. dokonał 
modyfikacji wzoru umowy, stanowiącego załącznik 
nr 7 do SIWZ. W aktualnym brzmieniu § 8 ust. 13 
brzmi: ,,W przypadku, jeżeli w Urządzeniach, 
dokonana zostanie naprawa lub gdy nastąpi jego 
wymiana na nowy, okres gwarancji na to 
Urządzenie biegnie na nowo”. 
 

Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 13 wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ w sposób następujący ,,13. W 
przypadku, jeżeli w Urządzeniach dokonana zostanie istotna 
naprawa lub gdy nastąpi wymiana Urządzenia na nowe, okres 
gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo. Jeżeli Wykonawca w 
ramach gwarancji wymienił tylko część Urządzenia, postanowienie 
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej”. 
Zamawiający przez istotną naprawę rozumie naprawę urządzenia 
lub naprawę elementu urządzenia, mającego istotne znaczenie 
dla funkcjonowania urządzenia jako całości, którego wada 
zmniejsza użyteczność całego urządzenia. 

 
78: 

Zamiast: 
(Odpowiedź Zamawiającego) 

Powinno być: 
(Odpowiedź Zamawiającego) 

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 13 wzoru umowy w 
przypadku, jeżeli w Urządzeniach, dokonana 
zostanie naprawa lub gdy nastąpi jego wymiana 
na nowy, okres gwarancji na to Urządzenie biegnie 
na nowo. Zamawiający informuje, że w przypadku 
wymiany urządzenia w ramach naprawy na nowy, 
okres gwarancji na to urządzenie biegnie na nowo.  
 

Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 13 wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ w sposób następujący ,,13. W 
przypadku, jeżeli w Urządzeniach dokonana zostanie istotna 
naprawa lub gdy nastąpi wymiana Urządzenia na nowe, okres 
gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo. Jeżeli Wykonawca w 
ramach gwarancji wymienił tylko część Urządzenia, postanowienie 
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej”. 
Zamawiający przez istotną naprawę rozumie naprawę urządzenia 
lub naprawę elementu urządzenia, mającego istotne znaczenie 
dla funkcjonowania urządzenia jako całości, którego wada 
zmniejsza użyteczność całego urządzenia. 

 
94: 

Zamiast: 
(Odpowiedź Zamawiającego) 

Powinno być: 
(Odpowiedź Zamawiającego) 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów w treści wnioskowanej przez Wykonawcę. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 13 wzoru 
umowy, tj. ,,W przypadku, jeżeli w Urządzeniach, 
dokonana zostanie naprawa lub gdy nastąpi jego 
wymiana na nowy, okres gwarancji na to 
Urządzenie biegnie na nowo”. 

Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 13 wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ w sposób następujący ,,13. W 
przypadku, jeżeli w Urządzeniach dokonana zostanie istotna 
naprawa lub gdy nastąpi wymiana Urządzenia na nowe, okres 
gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo. Jeżeli Wykonawca w 
ramach gwarancji wymienił tylko część Urządzenia, postanowienie 
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej”. 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 4-06-2020 r. 
 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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