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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne ZP-0225/022/D/10 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę jednostki jachtowej wraz z wyposażeniem dla Centrum 
Informatycznego TASK na potrzeby Morskiego Internetowego Laboratorium „AQUARIUS” . 

 

Do dnia 24-03-2010 Zamawiający – Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK 
otrzymał od Wykonawców pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na 
które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.), udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie: 
Ze względu na ograniczoną gwarancję w różnych krajach świata na oferowany jacht jak i 
wyposażony w niego  sprzęt aby uniknąć wątpliwości prosimy o uwzględnienie w Umowie 
zapisu wykluczającego wszelkie wątpliwości o przykładowej treści: 
„W przypadku wystąpienia usterki podlegającej naprawie gwarancyjnej, Zamawiający dostarczy 
na swój koszt jacht lub wadliwą jego część do  mariny, zlokalizowanej na terenie Trójmiasta, 
bądź najbliższej  miejscowości, wskazanej przez Wykonawcę, w której znajduje się autoryzowany 
serwis oferowanego przez Wykonawcę jachtu lub wyposażenia. Od momentu dostarczenia jachtu 
lub wyposażenia, wszystkie dalsze czynności niezbędne do usunięcia usterki wykona Wykonawca 
(lub serwis wskazany przez Wykonawcę) na koszt Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający, uwzględniając sugestie Wykonawcy, wyraża zgodę na umieszczenie warunku o 
treści zaproponowanej w zapytaniu w projekcie umowy – jako modyfikacja § 4 pkt. 3. 
 
Po modyfikacji  § 4 pkt. 3  w projekcie Umowy otrzyma treść: 
„ 3) W przypadku wystąpienia usterki podlegającej naprawie gwarancyjnej, Zamawiający 
dostarczy na swój koszt jacht lub wadliwą jego część do  mariny, zlokalizowanej na terenie 
Trójmiasta, bądź najbliższej  miejscowości, wskazanej przez Wykonawcę, w której znajduje się 
autoryzowany serwis oferowanego przez Wykonawcę jachtu lub wyposażenia. Od momentu 
dostarczenia jachtu lub wyposażenia, wszystkie dalsze czynności niezbędne do usunięcia 
usterki wykona Wykonawca (lub serwis wskazany przez Wykonawcę) na koszt Wykonawcy”. 
 


