Gdańsk, 22 lutego 2012

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: dostawę stanowisk i elementów do budowy stanowisk dla Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - ZP/37/014/D/12.

Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2012 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonego wzoru umowy.
Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn.
zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytanie.
Zapytanie
W punkcie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, podpunkt 5 g napisali Państwo:
„Zamawiający wymaga, aby czas trwania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni robocze od daty przystąpienia do
usuwania usterki. W okresie gwarancji transport do serwisu i powrót do użytkownika będzie realizowany na
koszt Wykonawcy.”
Co stanowi sprzeczność z wzorem umowy, paragraf 4 pkt. 3:
„W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego przedmiotu umowy:
• czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia
usterki,
• czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni robocze od daty przystąpienia do usuwania usterki”
Proszę o sprecyzowanie, który z zapisów jest tym właściwym.
Jednocześnie proszę o dopowiedź czy dopuszczają Państwo określenie terminu naprawy na 30 dni, gdy
naprawa będzie wymagała wysłania sprzętu za granicę?
Odpowiedź
W związku ze sprzecznymi zapisami wymienionymi w zapytaniu oraz pytaniem związanym z naprawa sprzętu
za granicą zmianie ulegają zapisy w punkcie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, podpunkt 5 g:
„Zamawiający wymaga, aby czas trwania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni robocze na naprawy wykonywane
w Polsce i nie dłuższy niż 30 dni robocze na naprawy wykonywane poza granicami Polski od daty zgłoszenia
usterki. W okresie gwarancji transport do serwisu i powrót do użytkownika będzie realizowany na koszt
Wykonawcy.”,
oraz paragraf 4 pkt. 3 wzoru umowy
„W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego przedmiotu umowy:
 czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki,
 w przypadku usterki wymagającej naprawy sprzętu poza granicami Polski czas naprawy nie może być
dłuższy niż 30 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki,
 wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszać faksem na
nr .................................... do siedziby WYKONAWCY. W przypadku zmiany numeru telefonu lub
siedziby WYKONAWCA ma obowiązek powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO z 7-dniowym
wyprzedzeniem.”.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany dotyczące SIWZ oraz wzoru umowy, które stają
się ich integralną częścią.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony w oddzielnym pliku.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z treścią SIWZ akceptacja wzoru umowy odbywa się
przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty (Zamawiający prosi o nie załączanie wzoru
umowy do składanej oferty).
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 02.03.2012 o godz. 11:45.
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(w imieniu Zamawiającego

