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D/13/2020    Opole, 15.05.2020 r. 

L.dz. DZP: 417/2020                            

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia      

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: Zakup oprogramowania, licencji i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Zintegrowany 

Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. 
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących przedmiotowego postępowania. 

 

1. Pytanie: Nie jest nigdzie zaznaczone jakie materiały eksploatacyjne zamierza stosować 

Kupujący ? A jest to bardzo istotne do udzielenia Gwarancji. 

Odpowiedź: Kupujący nie chce mieć ograniczeń w zakresie stosowania określonych materiałów 

eksploatacyjnych, w  szczególności w zakresie określania producenta. 

             

2. Pytanie: Nigdzie nie ma zapisu o tym że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe 

użytkowanie danego sprzętu oraz za uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika  

Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł w umowie wyłączenia lub zobowiązania Wykonawcy                       

do odpowiedzialności  za niewłaściwe użytkowanie sprzętu lub uszkodzenia mechaniczne, gdyż założył,      

iż stosowne zapisy znajdą się w gwarancji przekazanej przez Wykonawcę . 

   

3. Pytanie:  Proszę o interpretację zapisu: udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może być uzależniona 

od innych postanowień gwarancyjnych producenta 

Odpowiedź: Zapis informuje, że gwarancja oferowana przez Wykonawcę nie jest tożsama z gwarancją 

producenta konkretnego sprzętu. Są to dwie odrębne gwarancje. Gwarancja Wykonawcy jest zgodna           

z zapisami umowy, nieuzależniona od gwarancji producenta. 

 
Uwzględnienie wyżej udzielonych odpowiedzi w kontekście pozostałego okresu czasu do terminu 

składania ofert nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert. Tym samym termin składania ofert 
nie ulega zmianie - pozostaje ten sam, tj.: 19.05.2020 roku. Składanie ofert: do godziny 10:00, otwarcie ofert: 
godzina 10:30, za pośrednictwem platformy zakupowej. 
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