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TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI I ZMIANY SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na: 

„Sukcesywną dostawę laptopów”, nr postępowania: DZP-240/01/TP2/2021. 

 

 

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie                           

art. 284 ust. 6 ustawy oraz na podstawie art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść 

swz: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający jest w stanie określić ile będzie dostaw w przeciągu 24 miesięcy oraz ile 

sztuk sprzętu w każdej dostawie ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada i nie tworzy harmonogramu dostaw, które będzie realizował w 

miarę bieżących potrzeb, jednakże zamawiający przewiduje, że w ramach pierwszej dostawy 

może zamówić nawet połowę gwarantowanej ilości laptopów z każdej części zamówienia i 

Wykonawca powinien liczyć się z taką ewentualnością składając ofertę. Jest to wyłącznie 

założenie i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia w ramach 

pierwszej dostawy przewidywanej ilości laptopów.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę modelu na nowszy oraz ceny na inną w trakcie trwania 

umowy , gdyby proponowany model został wycofany ze sprzedaży?  

 

Odpowiedź: 

Jeśli proponowany w załączniku do oferty model laptopa zostanie wycofany ze sprzedaży, 

wykonawca będzie mógł zaproponować inny model laptopa, pod warunkiem, że będzie on 

zawierał wszystkie parametry punktowane, zaoferowane przez wykonawcę w załączniku do 
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oferty. Pozostałe parametry sprzętu oferowanego w miejsce wycofanego ze sprzedaży 

powinny być nie gorsze, niż określone przez zamawiającego w swz. Sprzęt, proponowany w 

miejsce wycofanego ze sprzedaży musi być objęty ceną, zaoferowaną w ofercie wykonawcy, 

zamawiający nie wyraża zgody na wzrost ceny. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu o którym mowa w ust. 1 ze względu iż 

zawarcie Umowy następuje w okresie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) i 

wprowadzaniem dodatkowych ograniczeń ogłaszanych na stronie rządowej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikaty-resortow co może utrudnić realizację 

obowiązków Wykonawcy w terminach określonych w ust.1.  

Strony dopuszczają zmianę terminu po przedstawieniu przez Wykonawcę , oświadczenia 

producenta o opóźnieniach w realizacji zamówień lub po przekazaniu Zamawiającemu 

informacji o kwarantannie w firmie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje w  § 2 wzoru umowy ustęp 4 o brzmieniu: 

„Termin dostawy - do 14 dni od daty każdego zamówienia sukcesywnego może zostać 

zmieniony po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia producenta o opóźnieniach w 

realizacji zamówień lub po przekazaniu zamawiającemu informacji o szczególnych 

przeszkodach w realizacji zamówienia, np. o kwarantannie. Uchybienie terminu w realizacji 

takiego zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do naliczenia wykonawcy kary 

umownej”. 

 

 

 

   Podpis zamawiającego  

               na oryginale dokumentu 
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