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Gdańsk, dnia 16.04.2013r. 
 
 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kłódek oraz klucza centralnego w systemie Master Key dla Centrum 

Informatycznego TASK  

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), informuje, że do 

Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 

 

Pytanie: 

Uwagi do wzoru umowy: 

§ 3 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

10. W przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych z warunkami zamówienia lub wadliwych, 

Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamacje. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad lub niezgodnych z przedmiotem zamówienia na zgodne, 

w ciągu 7 dni roboczych (pierwotnie: 2 dni kalendarzowych) od daty zgłoszenia reklamacji. 

Prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w 

ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta od momentu ich zgłoszenia, oraz 

usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia 

(pierwotnie: 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia), w ramach ceny ustalonej w §4 ust. 1. Termin ten w 

technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

Prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych. 

 

Oba terminy wynikają ze specyfiki produktu, który jest przedmiotem umowy. Jest to produkt 

zleceniowy produkowany pod zamówienie klienta. Termin 2 dni jest zbyt krótki i ryzykowny, tym 

bardziej jeśli są to dni wolne od pracy dlatego ważne też jest zaznaczenie, że termin reklamacji 

dotyczy dni roboczych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Zamawiający zmieni odpowiednie zapisy Siwz. 

   
 
 
 
 
 
 
              Dyrektor CI TASK 
 
  mgr inż. Mścisław Nakonieczny 

..................................................    
(kierownik zamawiającego lub  osoba 
upoważniona)  

 


