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Katowice, dn. 05-12-2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa sprzętu 
komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania” prowadzonego w trybie 
podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – oznaczenie 
sprawy: FH/ 04/11/22 
 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, działając  
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącym 
ww. postępowania, udziela poniższych odpowiedzi.  

Pytanie 1 – Dotyczy: wzór umowy par. 2 ust. 3 Wykonawca zwraca się ̨z zapytaniem o możliwość ́zmiany 
zapisów umowy w par. 2 ust. 3 w taki sposób, aby przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia 
przedmiotu umowy na Zamawiającego następuje z chwilą dostarczenia towaru przez 
Wykonawcę ̨na zasadach określonych w par. 2 ust. 3 Umowy, tak aby w okresie w którym 
przedmiot umowy zdeponowany jest w lokalizacji Zamawiającego, ryzyko jego utraty 
spoczywało na Zamawiającym jako gestorze budynku, a nie na Wykonawcy który nie ma 
technicznych możliwości ani uprawnień́ dla zapewnienia jego bezpieczeństwa do dnia 
podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego.”  

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w powyższym 
zakresie.  
 

Pytanie 2 – Dotyczy: wzór umowy par. 5 ust. 3 Wykonawca zwraca się ̨z zapytaniem o możliwość ́zmiany 
zapisów umowy w par. 5 ust. 3 w taki sposób aby nadać ́ mu brzmienie: „W przypadku 
niewykonania przedmiotu umowy w terminie 10 dni od upływu terminu określonego w § 2 
ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić ́ od umowy po wcześniejszym wyznaczeniu w 
pisemnym wezwaniu dodatkowego 7 dniowego terminu wykonania umowy i upływie tak 
wyznaczonego terminu. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 
określoną ̨w ust. 1 powyżej.”  

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w powyższym 
zakresie.  
 
Pytanie 3 – Dotyczy: wzór umowy Wykonawca zwraca się ̨ z prośbą ̨ o wyjaśnienie przyczyny braku 

zapisów o serwisie i gwarancji przedmiotu umowy.  
Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego postępowania opublikowane 
zostały dwie umowy. Każda jest oznakowana - w zakresie jakiej części będzie obowiązywała. Jedna 
umowa w zakresie części sprzętu, gdzie znajdują się zapisy dot. gwarancji, a druga umowa w zakresie 
trzech części oprogramowania - tam zapisów gwarancji nie ma. Załącznik nr 5 - Projektowane 
postanowienia umowy w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 5, oraz 6 dla sprzętu -  §4 obejmuje zapisy w 
zakresie  gwarancji.  
 
Pytanie 4 – Dot. Cz. Firewall Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie Zamawiający ma na myśli poprzez 

przepustowość ́firewall, czy chodzi o analizę ̨IPS, AV, Web Filtering i podobne technologie?   
Odpowiedź 4: Zamawiający pod pojęciem firewall ma na myśli urządzenie, które posiada 
mechanizmy umożliwiające tworzenie połączeń VPN S2S i C2S, load balancing, traffic shaping, 
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captive portal, IDS/IPS, web content filtering, failover WAN, anty-spam, URL filtering, serwer DHCP, 
blokada IP na podstawie kraju, packet capture, obsługa VLAN. 

 

Ponadto warunki nie ulegają zmianie, jednak dla zachowania terminów wynikających z ustawy  
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje termin składania ofert do 
dnia 19.12.2022 r. do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.   

 
 

                                                                                                        Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Technik Innowacyjnych  

EMAG 
DYREKTOR 

                                                                                                                 dr inż. Artur Kozłowski 
 
 


