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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
 
 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Miasto 
Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytanie od Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień 
dotyczących postępowania na „Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz 
drukarek laserowych.”  
 
 
Pytanie 4:   
W punkcie VII OPZ tj.  szczegółowe wymagania dla zestawu komputerowego Zamawiający 
wymaga min 4 portów USB z przodu obudowy: 2x USB 2.0 i 2x USB 3.0, W aktualnym 
standardzie komputerów stacjonarnych nie występują już porty 3.0 tylko porty USB 3.1 Gen 
1 oraz USB-C 3.1 Gen 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie 4 portów USB  
z przodu obudowy w ilości: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB-C 3.1 ? 
 
Odpowied ź 4:   
Zamawiający dokonał zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 i 
wprowadził zapis min. 4 porty USB z przodu obudowy w ilości: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 + 
1x USB-C 3.1 
 
 
Pytanie 5:   
Zamawiający wymaga w Paragrafie 4. istotnych postanowień umowy terminu realizacji 
przedmiotu umowy w ciągu 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Żaden producent 
nie jest w stanie spełnić Tego zapisu, ponieważ w przypadku czołowych producentów 
komputerów stacjonarnych (tylko jeden produkuje to w Polsce), takie terminy to pomiędzy 
21- 30 dni. W Związku z tym wnosimy o zmianę zapisów o terminie realizacji na 21 dni 
roboczych. 
 
Odpowied ź 5: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie tj. 15 dni roboczych na dostawę i nie dokona 
zmian w umowie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
 
Pytanie 6:   
W paragrafie 8. Punkt 2 i 3 istotnych postanowień umowy dotyczących Kar umownych, 
Zamawiający chce karać Wykonawcę w przypadku opóźnienia kwotą 5% wartości umowy 
brutto. Kwota kary jest całkowicie nieadekwatna co do krytyczności postępowania i nie 
spotykana w skali innych tego typu postępowań. Kolejna sprawa to fakt, że wymieniony 
zapis, jest całkowicie nie ostry, bo nie mówi wprost jak traktować „Opóźnienie”?  i za jaki  



 

   Urząd Miasta Łodzi  
   Departament Obsługi i Administracji  
   Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I. Skorupki 21  tel.: +48 42 6 38 48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532  Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 

 

dokładnie czas „opóźnienia” ma być naliczana kara: już za 1 dzień opóźnienia, za tydzień 
opóźnienia, za miesiąc, a może za każdy dzień opóźnienia kwotą 5% ?.  
Wnosimy o zmianę kwoty kary umownej na standardowe w takich postępowania 0,2% za 
każdy dzień roboczy opóźnienia.  
Jednocześnie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 8 listopada 2019. 
 
Odpowied ź 6: 
Zamawiający dokonał zmiany w Istotnych postanowieniach umowy dla części 1 zamówienia 
ww. zakresie. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 7 listopada 2019 r. do 
godz. 11:00 
 
 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
 
 
 

                z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
                                       Dyrektor 
             WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
   W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 

 
/podpis nieczytelny/ 

 
                                                                                          Roman Cieślak 


