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i3

st.271.11.2018
Dot: dostawa komputer6w przeno(inych dla szkol zawodowych w

Gdyni realizowana w ramach projektu "Rozw6j szkolnictwa

zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkol zawodowych oraz wyposa2enie", umowa o

dofinansowanie

nr

RPPM.04.01.00-22-0001116-01. Projekt dofinansowany

jest

z

Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pornorskiego nalata20l4-2020.

Zgodnie

z afi..38 ust.1 ustawy Prawo zam6wieR publiczrrych z 29 stycznia 2004 r.

Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na Pahstwa pytanie do SIWZ.

PYTANTE DO 52 UST.4:

W odpowiedzi do pytanie dot. przedmiotowego postanowienia udzielonej w dniu 9 marca
2018 r. Zamawiajqcy wskazal, iz podpisze protok6l zdawczo-odbiorczy !// nromencie, gdy
potwterdzi, ze przedmiot dostawy jest zgody z przedmiotem umowy. Ponadto wyja6niono (co
zostato rowniez wprowadzone do treSci umowy jako nowy $2 ust, 5), i2 je2eli przedmiot
dostawy bqdz:ie zgodny z Wzedmiotem umowy, za date realizacii umowy uznana zostanie
data przekazania sprzgtu do ostatniego odbiorcy. W zwiqzku z tym, wnosimy o
potwierdze nil>, przez Zamawiajqceg o, 2e
:

(1)zasada wprowadzona do umowy, w $2 ust. 5 umowy ma r6vvniez odpowiednie
zastosowanie do poszczeg6lnych dostaw do odbiorc6w wskazanych w $2 ust. 1., tj. jezeli
przedmiot dostawy bqdzie zgodny z przedmiotem umowy, za datq realiz:acji danej dostawy
zostanie uznana data przek azania sprzQtu do danego odbiorcy, a takle, i2
(2) okres potliQdzy przekazaniem sprzQtu a dniem podpisania ;:rotokolu zdawczoodbiorczego, nie bgdzie stanowil okresu op6znienia, zaktory odpowied;zialnoSi ponosi
Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca ponosilby jednak nadal odpowiedzialno6c za
opoznienie w razie uchybienia terminowi przekazania sprzgtu (:za czas do dnia faktycznego
przekazania) oraz za czas pomiqdzy wskazaniem niezgodn olci przez Z,amawiajqcego
podczas odbioru a dniem dostarczenia sprzqtu zgodnego z wyrnaganianni umowy.
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:

ad 1 . Dla realizacji umowy znaczenie ma wylqcznie data realizaQi umowy a nie data
r'e alizaqi d ostawy d o poszczeg o n ych od bi o rcow.
I

ad 2, Okres pomiqdzy przekaz:aniem sprzqtu a dniem podpisania protokolu zdawczocrdbiorczego nie bqdzie stanovril okresu op62nienia, zakt6ry odpowiedzialno6c ponosi
Wykonawca pod warunkiem ze przedmiot dostawy bqdzie zgodny zprzedmiotem umowy. Do
czasu op62nienia zostanie zaliczony czas pomigdzy terminem realizacji umowy a terminem
ptrzekazania sprzqtu zgodnego z umowq. Do czasu op62nienia zostanie zaliczony czas
pro6wigcony na badaniie zgodno6ci przedmiotu dostawy z przedmiotem umowy.
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