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MUP.PKIII.371.20.2021. TU                    Lublin, dnia 21.07.2021 r. 

         

 

 

Działając zgodnie z art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych ((Dz. U. z 2021r., poz. 1129) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w ramach 

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

w celu udzielenia zamówienia na: Dostawę oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych,  

w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dotyczącej części IV zamówienia - Pakiet oprogramowania biurowego do tworzenia dokumentów 

Microsoft Office Standard 2019 lub równoważny przekazuje treść wniesionych pytań wraz  

z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianą treści SWZ: 

Treść pytania nr 1 

„Dotyczy SWZ, Rozdział 19, pkt 19.2: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą za 

pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego i przesłanie umowy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej?” 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

 W ramach odpowiedzi na wniesione pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 78 § 1 

ustawy z dnia 8 października 2020 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) do zachowania 

pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 

obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów 

obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub 

dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią 

podpisany (...). 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w rozdziale 19 pkt 19.2 SWZ 

poprzez zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący: 

 pkt 19.2 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający dopuszcza przesłanie 

przez Zamawiającego treści umowy drogą elektroniczną i odesłanie przez Wykonawcę drogą 

pocztową, kurierem umowy po złożeniu podpisu przez osoby uprawnione do reprezentowania”. 
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Treść pytania nr 2 

„Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ - Formularz Oferty: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na wybraną 

część zamówienia, może usunąć w Formularzu Oferty w punkcie B pozostałe pola dotyczące 

przedmiotu zamówienia i cen innych części zamówienia, niż ta na którą składa ofertę”.” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

 Odpowiadając na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią punktu 13.4. podpunkt 1 

SWZ wzór Formularza ofertowego Zamawiający zawarł w  Załączniku nr 5 do SWZ. Jednocześnie  

Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane 

wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach. Zamawiający nie ma wymagań co do treści Formularza 

oferty, składanego przez Wykonawcę w ramach postępowania w zakresie danych (treści) nie 

wykorzystanych a dotyczących części zamówienia, na które Wykonawca nie składa oferty. 

Zamawiający nie ma wymagań w zakresie wykreślenia bądź pozostawienie niewypełnionych pól 

dotyczących przedmiotu innych części zamówienia, niż te, na które Wykonawca składa ofertę.  

 

Treść pytania nr 3 

„Dotyczy załącznika nr 7 - wzór umowy:  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przewidzenie w Umowie załącznika, stanowiącego klauzulę 

informacyjną Wykonawcy dla osób uczestniczących w zawieraniu i realizacji Umowy. 

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o wskazanie wśród załączników do umowy załącznika 

"Klauzula informacyjna Wykonawcy.” 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający informuje, iż klauzula informacyjna przekazana przez 

Wykonawcę nie musi stanowić załącznika do umowy, tym samym projekt umowy nie ulega zmianie. 

Treść pytania nr 4 

„Dotyczy załącznika nr 7 - wzór umowy, §3 ust. 3: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia w taki sposób, aby usunąć możliwość 

przekazywania Wykonawcy zawiadomień o ujawnieniu się wady fizycznej i prawnej poprzez faks. 

Wykonawca wskazuje, iż forma pisemna, w tym droga elektroniczna, są wystarczającymi środkami 

komunikacji w tym zakresie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

W ramach odpowiedzi na wniesione pytania Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany 

projektu umowy w powyższym zakresie.  
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Treść pytania nr 5 

‘”Dotyczy załącznika nr 7 - wzór umowy, §13: 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie ogólnej właściwości miejscowej sądu, poprzez zwrot  

w brzmieniu: “Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sądy powszechne właściwe dla siedziby pozwanego”.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż została wybrana właściwość przemienna 

sadu na podstawie art. 46 ustawy z dnia 14 września 2020 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1575). Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany wzoru umowy w powyższym 

zakresie.  

 

 W związku z dokonaną zmianą treści SWZ oraz w związku z art. 284 ust 2 ustawy: 

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłuża termin składania ofert następująco: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: 

 rozdziału 14 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” punkt 14.2 i 14.3 poprzez 

przedłużenie terminu składania ofert w następujący sposób: 

„14.2. Termin składania ofert: 26 lipca 2021 r. godzina 10:00. 

14.3. Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2021 r. godzina 12:00”. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie rozdziału 15 „TERMIN 

ZWIĄZANIA OFERTĄ” punkt 15.1, który otrzymuje brzmienie: 

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24 sierpnia 2021r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”. 

 

        

Kierownik Działu Prawnego 

mgr Joanna Trykacz 

 

 

 

 

 


