
Wrocław, dnia 30.09.2021 r. 
 
 
 

nr postępowania: BZP.2711.22.2021.BO 
Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 
Usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego. 

 
INFORMACJA NR 6. SPROSTOWANIE Informacji nr 5 

W związku z koniecznością sprostowania odpowiedzi na Pytanie 18 zamieszczonej 
w Informacji nr 5 z dnia 29.09.2021 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający zmienia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu tj.: 

 
Pytanie 18: § 10 Umowy 
W projekcie Umowy przewidziana została gwarancja Wykonawcy na wykonane usługi. Jednocześnie 
Umowa nie przewiduje jednak wyłączenia rękojmi ustawowej za wady. 
Z uwagi na fakt, że zapisy kodeksowe dotyczące rękojmi za wady zawierają szereg zapisów, których 
charakter jest nieadekwatny do rezultatów usług informatycznych, a jednocześnie Umowa 
przewiduje gwarancję jakości, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość uzupełnienia § 10 Umowy o następujący zapis: 
„Z uwagi na gwarancję udzieloną w § 12 Umowy, Strony niniejszym wyłączają wszelkie gwarancje 
ustawowe Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie ustawowej rękojmi za wady.” 
Odpowiedź 18: 
było w Informacji nr 5 z dnia 29.09.2021 r.:  
Zamawiający uzupełnia treść w § 10 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z zapisami zaznaczonymi 
kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 
zmienia się na: 
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie treści w § 10 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) o 
zaproponowany zapis. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmienioną (2) Umowę (Załącznik nr 9 do SWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmiany. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach, działając w oparciu o art. 286 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), 
Zamawiający - Uniwersytet Wrocławski przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą oraz zgodnie z dyspozycją art. 271 ust 1 zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminów 
w treści SWZ w Rozdz. X pkt 1 i Rozdz. XII pkt 1 i 8.  

Zmieniony termin składania ofert: 6.10.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert: 6.10.2021r. o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 4.11.2021r. 
 

 
mgr Barbara Starnawska 
DYREKTOR GENERALNY 


