
 
 

  

 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

NIP: 8621576344                                                            

         Modliborzyce, dnia 15 wrzesień 2022 r. 

Znak postępowania: INW.271.1.9.2022  

 

 - do wszystkich Wykonawców- 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  Dostawa 

sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Modliborzyce             

w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. 

   

 

  Zamawiający – Gmina Modliborzyce, działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp”, udziela 

odpowiedzi na zadane pytania i wnioski oraz modyfikuje treść SWZ. 

Pytania z dnia 14.09.2022 r. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego  oprogramowania biurowego,  nieużywanego 

oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy 

wcześniej oprogramowania biurowego. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

oprogramowania u producenta.  

W przypadku licencji elektronicznych wymagamy aby oprogramowanie umożliwiało 

rejestracje na stronie producenta oraz przypisanie licencji do konta użytkownika. 

 

 

 



 
Pytania z dnia 14.09.2022 r. 

Pytania dotyczą:  Załącznik nr 4 A do SWZ Projektowane postanowienia umowy.  

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy: 

§ 5  

8. Jeśli dla danego elementu zamówienia nie postanowiono inaczej w SWZ lub o ile 

Wykonawca nie zadeklarował w ofercie korzystniejszych warunków świadczenia serwisu 

gwarancyjnego, Wykonawca potwierdzi zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych, a usunie 

awarię lub wadę w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia. 

na 

§ 5  

8. Jeśli dla danego elementu zamówienia nie postanowiono inaczej w SWZ lub o ile 

Wykonawca nie zadeklarował w ofercie korzystniejszych warunków świadczenia serwisu 

gwarancyjnego, Wykonawca potwierdzi zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych, a usunie 

awarię lub wadę w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w projektowych postanowieniach umowy tj. 

Załącznik nr 4A do SWZ , w zakresie objętym powyższym pytaniem.   

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy: 

§ 6  

2. Cena, w zakresie części 5 zamówienia,  o której mowa w ust. 1 obejmuje również:  

a) montaż,  instalację  i  uruchomienie  przedmiotu  sprzedaży  w  miejscu  odbioru  na 

dziesięciu wybranych komputerach,  

na 

§ 6  

2. Cena, w zakresie części 5 zamówienia,  o której mowa w ust. 1 obejmuje również:  

a) montaż,  instalację  i  uruchomienie  przedmiotu  sprzedaży zdalnie przez Internet na  

dziesięciu wybranych komputerach,  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w projektowych postanowieniach umowy tj. 

Załącznik nr 4A do SWZ , w zakresie objętym powyższym pytaniem.   

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4A do SWZ (projektowanych 

postanowieniach umowy): 

1) § 5 ust. 8 

Treść pierwotna w § 5 ust. 8.  

8. Jeśli dla danego elementu zamówienia nie postanowiono inaczej w SWZ lub o ile 

Wykonawca nie zadeklarował w ofercie korzystniejszych warunków świadczenia 

serwisu gwarancyjnego, Wykonawca potwierdzi zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych, a 

usunie awarię lub wadę w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia. 

Treść aktualna w § 5 ust. 8.  

8. Jeśli dla danego elementu zamówienia nie postanowiono inaczej w SWZ lub o ile 

Wykonawca nie zadeklarował w ofercie korzystniejszych warunków świadczenia 

serwisu gwarancyjnego, Wykonawca potwierdzi zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych, a 

usunie awarię lub wadę w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia. 

 

 



 
2) § 6 ust. 2  

Treść pierwotna w § 6 ust. 2.  

2. Cena, w zakresie części 5 zamówienia,  o której mowa w ust. 1 obejmuje również:  

a) montaż,  instalację  i  uruchomienie  przedmiotu  sprzedaży  w  miejscu  odbioru  na 

dziesięciu wybranych komputerach,  

Treść aktualna w § 6 ust. 2.  

2. Cena, w zakresie części 5 zamówienia,  o której mowa w ust. 1 obejmuje również:  

a) montaż,  instalację  i  uruchomienie  przedmiotu  sprzedaży zdalnie przez Internet na  

dziesięciu wybranych komputerach,  

 

2. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

4. Wszelkie ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Modliborzyc 

     Witold Kowalik 

 


