
 
 

Grudziądz, dnia 23.05.2019 r.  

 

 

 

ZP-1049/19 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację  

i uruchomienie systemu ochrony poczty oraz firewall (znak sprawy: TI/1/PN/19). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację  

i uruchomienie systemu ochrony poczty oraz firewall (znak sprawy: TI/1/PN/19), wpłynęły 

zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej 

treści: 

 

1. Zapytanie: 

,,W związku z wątpliwościami dotyczącymi płatności proszę o odpowiedź czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość leasingu sprzętu z opcją wykupu (wykup jako 36 rata), co będzie wiązało 

się z podpisaniem oddzielnej umowy leasingowej”. 

 

2. Zapytanie: 

,,W związku z wątpliwościami dotyczącymi SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 

następujących treści: 

1. Sposób finansowania  

Zamawiający w formularzu ofertowym zawarł zapis dotyczący płatności w 36 równych ratach.  

By Oferent mógł skorzystać z form finansowania dostępnych na rynku, np. leasingu, które 

umożliwiają płatność w ratach i tym sposobem zabezpieczył finansowanie projektu musi 

zastrzec na piśmie (w umowie), że zastrzega własność do momentu zapłaty całej ceny sprzedaży.  

Zgodnie z art. 589 Kodeksu cywilnego jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej 

rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie 

własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. 

Natomiast w myśl  art. 590 §1 k.c. jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie 

własności powinno być stwierdzone pismem. 

Tym samym zastrzeżenie własności musi nastąpić wprost w formie pisemnej - nie może być  

w żaden sposób dorozumiane. Poniżej przesyłam przykładowy proponowany zapis: 

Paragraf 3 ust 11: własność przedmiotu umowy do momentu uiszczenia przez Zamawiającego 

ceny, o której mowa w § 4 ust. 2 - Wartość umowy i warunki płatności jest zastrzeżona 

Wykonawcy 

- W razie braku zapłaty ceny lub każdej z wymaganych rat w umówionym terminie (paragraf 4 

ust. 3 i 5) Wykonawca ma prawo żądać niezwłocznego wydania przedmiotu umowy.  

- W razie odebrania przedmiotu umowy od Zamawiającego, Wykonawca może domagać się 

stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie. 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

Czy w związku z chęcią zakupu przedmiotu umowy w ratach Zamawiający zaakceptuje 

umieszczenie wyżej proponowanych zapisów zabezpieczających interes Wykonawcy w umowie, 

która będzie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania i odpowiednio zmodyfikuje 

SIWZ w rozdziale XVI Ogólne warunki umowy? 

2. Zamawiający opisując szkolenia wymagał by osoby przeprowadzające szkolenie posiadały 

dokumenty potwierdzające ukończenie kursu uprawniające do przeprowadzenia szkoleń  

z danego sprzętu wystawione przez producenta przedmiotu zamówienia.  

Producent sprzętu, którego produkty chcemy Państwu zaproponować nie wystawia takich 

dokumentów i nie przeprowadza kursów uprawniających osoby do prowadzenia szkoleń. Miarą 

kompetencji są certyfikaty eksperckie dla inżynierów danych produktów. Czy w związku z tym 

zamawiający dopuszcza możliwość by szkolenia zostały przeprowadzone przez inżynierów 

posiadających takie certyfikaty (na odpowiednim poziomie) wystawione przez producenta?”. 

 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na powyższe zapytania informuję, że Zamawiający dokonuje na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. modyfikacji treści SIWZ następująco: 

1) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział III ust. 2 pkt 6 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego (trwające co najmniej  

5 dni) w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu umowy, a po przeprowadzeniu szkolenia 

zostaną wystawione dla uczestników szkolenia certyfikaty potwierdzające jego przebycie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego  

w termin uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

przedmiotu zamówienia. Osoby przeprowadzające szkolenie zobowiązane są posiadać  

(i okazać na żądanie Zamawiającego) dokumenty potwierdzające ukończenie kursu 

uprawniającego do przeprowadzania szkolenia z danego sprzętu wystawione przez 

producenta dostarczonego przedmiotu zamówienia lub certyfikaty eksperckie dla 

inżynierów danych produktów.  

Szkolenie powinno się zakończyć podpisaniem protokołu przeprowadzonego szkolenia przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę”. 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – § 1 ust. 2 pkt 6 OWU 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego (trwające co najmniej  

5 dni) w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu umowy, a po przeprowadzeniu szkolenia 

zostaną wystawione dla uczestników szkolenia certyfikaty potwierdzające jego przebycie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego  

w termin uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

przedmiotu zamówienia. Osoby przeprowadzające szkolenie zobowiązane są posiadać  

(i okazać na żądanie Zamawiającego) dokumenty potwierdzające ukończenie kursu 

uprawniającego do przeprowadzania szkolenia z danego sprzętu wystawione przez 

producenta dostarczonego przedmiotu zamówienia lub certyfikaty eksperckie dla 

inżynierów danych produktów.  

Szkolenie powinno się zakończyć podpisaniem protokołu przeprowadzonego szkolenia przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę”.  

 

 



 
 

3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – § 4 ust. 2 OWU dodaje się 

następującą treść: 

,,Zastrzega się, że przedmiot umowy do momentu uiszczenia przez Zamawiającego ceny,  

o której mowa w § 4 ust. 2 stanowi własność Wykonawcy. W razie braku zapłaty ceny lub 

każdej z wymaganych rat. Wykonawca ma prawo żądać niezwłocznego wydania przedmiotu 

umowy. W razie odebrania przedmiotu umowy od Zamawiającego, Wykonawca może 

domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie”. 

4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawę, instalację i uruchomienie systemu ochrony 

poczty oraz firewall" 

oraz 

Znak sprawy: TI/1/PN/19 

„Nie otwierać przed 29.05.2019 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu”. 

5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową 

treść zastępując następującą: 

,,Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 

14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 29.05.2019 r. do godz. 12.30”. 
 

6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 MIEJSCE  

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 

Publicznych w dniu 29.05.2019 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert”. 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 


