
oDPowIEDZ NA ZAPYTANIE Do sIwZ NA sTRoNĘ INTERNEToWĄ
I TABLtcĘ oGŁoSZEŃ GIG

Oznaczęnię sprawy: FZ - 1/51'79/AJll9 Katowice, dn. 12.04.2019 r

Dotycz}i: postępowania o udzielenie zamówięnia publicznęgo' prowadzonęgo w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę podzęspołów i akcęsoriów komputęrowych do modernizacji i naprawy stacji
roboczych posiadanych przez Zamawiającęgo _ zamówięnię o wartości mnięjszej niż kwoty okręślonę w
przepisach wydanych na podstawie art. l 1. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień
publiczn)rch.

W związku zę złożęnięm w dniu I1.04.2019 r. przez jedną z ftm zapytania do treści SIWZ, zgodnie z zapisami
art' 38' ust. 1, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 t. (Dz. U. z 2018 r' poz. 1986),
Zamaut iaj ący odp o wiada :

1. Pvtanie nr 1:

,,Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie sprawy wymiany sprzętu na nowy w przypadku dysku HDD ,

SSD ,USB ' 
pendriwów USB oraz pozostałych akcesoriów.

Czy Zamawiający po wymianie na nowy Sprzęt powyŻszych akcesoriów - uszkodzony sprzęt odda
Wykonawcy?"

1.l. odpowiedź Zamawiaiacego na pytanie nr 1:

W przypadku wymiany sprzętu na nowy - wszystkie uszkodzone podzespoły i akcęsoria komputerowe
będą oddane Wykonawcy. Jednak w przypadku podzespołów i akcesoriów komputerowych, służących do
przechowywania danych, przed ich przekazaniem, zostaną wykonane przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z
Wykonawcą, dodatkowę czynności zapobiegające odzyskaniu danych na nich.
Powższa zasada, dotycząca podzespołów i akcęsoriów komputerowych, sfuŹących do przechowywania
danych będzie równięz obowiązywać w przypadku realizacji naprawy.

Biorąc pod uwagę powyŻsze, zgodnie z Art.38, ust. 4 Ustawy z dnia29 Stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zmietia tręŚć SIWZ - uzupełnienie SIWZ, $5' ust. 4
(odpowiedzialność Wykonaway z tytufu gwarancji i rękojmi) o następujące zapisy:

W przypadku wymiany sprzętu na nowy - wszystkie uszkodzone podzespoĘ i akcesoria komputerowe
będą oddane Wykonawcy. Jednak w przypadku podzespołów i akcęsoriów komputerowych, sfużących do
przechowy'ovania danych, przed ich przekazaniem, zostatą wykonane przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z
Wykonawcą, dodatkowe czynności zapobiegające odzyskaniu danych na nich.
PowyŻsza zasada, dotycząca podzespołów i akcęsoriów komputerowych, sfuzących do przechowywania
danych będzie również obowiązywać w przypadku realizacji naprawy.

Na stronię internetowej Zamautiającego: www.gig.eu, zostaje zamieszczona zmieniona SIWZ.

Zmiany w SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie
Zamówięil Publicznych, w związlr':rt z czym Zamawiający podtrzymuje i nie przedfuza terminu składania ofert:
tęrmin składania ofert jest do dnia: 18'04.2018 r' do godz. 10:00'

ZpowaŻaniem,

mgr Monika W


