
 

Warszawa, dnia 29.05.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 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 w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: 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 93: 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca dobrze rozumie wymaganie określone w OPZ w opisie 
minimalnych wymagań w pkt. Akcesoria, tzn., że dedykowana dla tabletu klawiatura, zintegrowana z etui w kolorze 
czarnym lub szarym, chroniącym tył i przód urządzenia, z funkcją podstawki, niewymagająca ładowania baterii, nie 
może mieć własnego źródła zasilania a jej działanie opiera się na zasilaniu z tabletu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż działanie klawiatury nie może się opierać o własne źródło zasilania (bateria) i musi być 
ona zasilana bezpośrednio z tabletu. 
 
Pytanie 94: 
W odniesieniu do postanowienia § 8 ust. 13 projektu umowy załączonego do SIWZ, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
modyfikację tego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 W przypadku, jeżeli Urządzenie zostanie wymienione na nowe lub w przypadku,  gdy nastąpi wymiana lub naprawa 
określonej części/podzespołu Urządzenia, okres gwarancji:  

a) w przypadku wymiany całego Urządzenia, biegnie na nowo zgodnie z ofertą Wykonawcy; 
b) w przypadku wymiany jedynie części/podzespołu Urządzenia, biegnie na nowo na wymienioną 

część/podzespół, zgodnie z 24 miesięczną gwarancją producenta  
Celem proponowanej modyfikacji jest doprecyzowanie, że w przypadku wymiany lub istotnej naprawy tylko 
określonej części/podzespołu Urządzenia, gwarancja ulega przedłużeniu tylko w odniesieniu do tej części. 
Przedstawiona interpretacja jest przy tym zgodna z postanowieniami Kodeksu cywilnego określającymi warunki 
zobowiązań gwaranta. Zgodnie z art. 581 § 1 k.c. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył 
uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 
objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 
rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej 
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”. 
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