
 
                    Warszawa, 27 stycznia 2020 r. 
NFOŚiGW-52.33.2020.6 

Do Wykonawców 
   w przetargu nieograniczonym  
   WZ/41/2020 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-
2021  (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu.” 
WZ/41/2020. 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy części II SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 2 ust. 4, oraz załącznik 2 i 3 do 
UMOWY 
W ust. 4, par. 2 umowy Zamawiający pisze, że gwarancja zostanie udzielona na wszystkie usługi  
i produkty umowy, natomiast w załączniku 3, że gwarancja obejmuje produkty Umowy. 
W kontekście załącznika 2 do umowy, gdzie wymienione są rodzaje usług, które będzie świadczył 
wykonawca proszę o odpowiedź na pytanie, co dokładnie podlega gwarancji ? 

Odpowiedź 1 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą Pzp,  dokonał  zmian doprecyzowujących SIWZ w tym zakresie. 
W wyniku dokonanej zmiany, zapis § 2 Ust. 4 Części II SIWZ, otrzymał następujące brzmienie: 
Wykonawca udzieli gwarancji na Produkty wytworzone w wyniku realizacji Umowy, na zasadach 
opisanych w Załączniku nr 3. 
  

Pytanie 2 
Dotyczy części II SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, załącznik 2 do UMOWY 
Jeśli gwarancji podlegają także usługi konsultacyjne lub analityczne, wymienione w załączniku 2 do 
umowy, to na jakich zasadach i co w takich usługach ma podlegać gwarancji? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający wyjaśnia, że usługi realizowane w ramach umowy nie podlegają gwarancji. Gwarancji 
podlegają wszystkie produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji zleconych usług. 
 Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  
 Pzp,  dokonał  zmian doprecyzowujących SIWZ w tym zakresie. 
 
W wyniku dokonanej zmiany, zapis § 2 ust. 4 Części II SIWZ, otrzymał następujące brzmienie: 
Wykonawca udzieli gwarancji na Produkty wytworzone w wyniku realizacji Umowy, na zasadach 
opisanych w Załączniku nr 3. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej          

Artur Kucharski 


