DYREKTOR
SADU APELACYJNEGO
WE WROCŁAWIU
00 fax. 71/ 798 79 02

ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław tel. 71/ 79E 79

Wrocław, dnia 5.10.2317 r.
Znak sprawy: Z — 362 — 16/17

Do Wykonawców

Dot. odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznegc pn.:
Dostawa aparatów telefonii komórkowej dla sądów apelacji wrocławskiej, znak sprawy: Z — 362 —
16/17.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu występujący w niniejszym postępowaniu jako Zamawiaj2cy,
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579), przekazuje pytania oraz odpowiedzi do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr ł.
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsł ugi sprzętu w formie elektronicznej, poprzez
dostęp na stronie www producenta?
Odpowiedź na pytanie nr ł
Nie
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza serwis sprzętu świadczony przez Wykonawcę, który dostarczy sprzęt?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Nie. Serwis ma być świadczony przez autoryzowany serwis producenta.
Pytanie nr 3
§ 5 ust 4 projektu umowy: Jakie koszty montaż u i wdrożenia ma na myśli Zamawiający?
§ 5 ust 11 W jakim zakresie Zamawiający skorzysta z prawa opcji?
Odpowiedź na pytanie nr 3
§ 5 ust 4 projektu umowy - otrzymuje brzmienie:
Kwota określona w ust. 1 powyżej zawiera wynagrodzenie za realizację wszystkich obowiązków
wynikających z Umowy oraz uwzględnia w szczególności koszty opakowania, koszty transporw,
koszty wniesienia sprzętu, koszty ubezpieczenia do miejsca dostawy, koszty świadczenia Lsług

1

gwarancyjnych, koszty uruchomienia w celu weryfikacji poprawności działania sprzętu oraz

instalacji i wstępnej konfiguracji w środowisku Zamawiającego lub jednostki sądownictwa,
wykonanej przez certyfikowanego inżyniera producenta (w przypadku, gdy wymagane jest to przez
producenta sprzętu) oraz koszty udzielenia licencji do oprogramowania na sprzęt, ewentualne cło,
inne podatki (w tym podatek VAT), opłaty publicznoprawne oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu Umowy i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania Umowy.
Wykonawcy nie przysł ugują w stosunku do Zamawiającego ani jednostek sądownictwa żadne
dodatkowe roszczenia z tego tytułu.
Ponadto skreśla się ust 11w 5 5 Umowy.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści w TYPIE 4 grubość telefonu do 8mnn (zgodnie z SIWZ grubość ma wynosić
7,99mm)

Odpowiedź na pytanie nr 4
Tak.

Jednocześnie Zamawiający na prośbę jednego z Wykonawców, wynikającą z potrzeby potwierdzenia
spełnienia wymagań technicznych oraz pozyskania kart produktowych telefonów od producentów,
wydłuża termin składania, otwarcia ofert i złożenia wadiów na dzień 13.10.2017 r.
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