
     Wykonawcy biorący udział  
  w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP 
  w dniu 18.07.2016 nr ogłoszenia 125171 - 2016  

                                                                                           i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
        oraz siedzibie Zamawiającego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Projekt, dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających stanowisk dydaktycznych 
oraz wykonanie prac elektromontażowych w Laboratorium Maszyn i Systemów 
Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”, 

znak sprawy: ZP-194/017/D/2016 
 
Na podstawie art.38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający Politechnika gdańska Wydział 
Oceanotechniki i Okrętownictwa informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ  
w następującym zakresie. 

 
 Zamawiający zmienia treść SIWZ 
Było: 
XIV.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
(…) 
       2) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2  
            niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji po  
            potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie  
           ustanowiono zabezpieczenie. 
 
Jest: 
(…) 
XIV.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
(…) 
      2) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2  
            niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po  
            potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie 
           ustanowiono zabezpieczenie. 
 
 
 
 
 
 
 



Zamawiający zmienia treść SIWZ we wzorze umowy zał. nr 4do SIWZ w paragrafie 4  
Było: 

§ 4 
Warunki gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1.. Wykonawca udziela …………….. miesięcy gwarancji na całość przedmiotu Umowy. 
2. Gwarancja przyjmie formę dokumentu gwarancyjnego sporządzonego w języku polskim 
Zawierającego typ i nr seryjny urządzeń wchodzących w skład stanowisk zostanie 
przekazana Zamawiającemu wraz z dostawą. 
3. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
zastrzeżeń 
4. Po upływie gwarancji Wykonawca wskaże autoryzowany serwis pogwarancyjny. 
5. Zgłaszanie awarii może nastąpić jedynie w dni robocze w godzinach 8-15. Zgłoszenie 
następuje w drodze pisemnej, faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. 
6. Czas reakcji na awarię - 3 dni robocze. Jako czas reakcji definiuje się czas na 
potwierdzenie zgłoszenia oraz wyznaczenie terminu naprawy. 
7. W przypadku wady całego lub części przedmiotu umowy objętego gwarancją 
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie 14 
dni kalendarzowych liczonych od powiadomienia Wykonawcy o wadzie. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. 
8. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w przypadku uszkodzeń elementów, które nie są 
dostępne na rynku lub jego uszkodzenie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
Zamawiającym może wyrazić zgodę na przedłużenia terminu naprawy elementów do 30 
dni kalendarzowych. 
9. Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego. 
W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca pokryje koszty transportu 
i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby 
Zamawiającego. 
10. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu o ile zgłoszenie o zaistnieniu 
wady przez Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji. 
11. Wykonawca oświadcza, że wszelkie części i wyposażenie wymieniane w trakcie 
naprawy będą fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami 
technicznymi, co części podlegające wymianie. 
12. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń 
spowodowanych korzystaniem z przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego elementu wykazującego 
wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w 
przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych przedmiot umowy nadal będzie 
wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 
14. W sytuacji, o której mowa w ust.12 niniejszego paragrafu okres gwarancyjny na daną 
część biegnie na nowo od dnia wymiany. 
15. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym do pokrycia roszczeń z 
tytułu rękojmi ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
16. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 14 
niniejszego 
paragrafu w następującej formie/ formach: .................................................. 



17. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach: 
a. 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych 
umową i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany 
(a w szczególności po usunięciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w 
protokole końcowego odbioru robót); 
b. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu 
ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono 
zabezpieczenie. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających 
specyfikę usterki i technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku 
Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 
Jest: 

§ 4 
Warunki gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca udziela …………….. miesięcy gwarancji na całość przedmiotu Umowy. 
2. Gwarancja przyjmie formę dokumentu gwarancyjnego sporządzonego w języku 

polskim Zawierającego typ i nr seryjny urządzeń wchodzących w skład stanowisk 
zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dostawą. 

3. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
zastrzeżeń. 

4. Po upływie gwarancji Wykonawca wskaże autoryzowany serwis pogwarancyjny. 
5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany 

przez niego sposób doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu 
umowy (wymiana albo naprawa). Zgłaszanie reklamacji może nastąpić jedynie w dni 
robocze w godzinach 8-15. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej, faksem lub 
mailem na adres podany przez Wykonawcę. 

6. Czas reakcji na awarię - 3 dni robocze. Jako czas reakcji definiuje się czas na 
potwierdzenie zgłoszenia oraz wyznaczenie terminu naprawy. 

7. W przypadku wady całego lub części przedmiotu umowy objętego gwarancją 
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie 
14 dni kalendarzowych liczonych od powiadomienia Wykonawcy o wadzie. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. 

8. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w przypadku uszkodzeń elementów, które nie 
są dostępne na rynku lub jego uszkodzenie wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy Zamawiającym może wyrazić zgodę na przedłużenia terminu naprawy 
elementów do 30 dni kalendarzowych. 

9. Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego.  
W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca pokryje koszty transportu  
i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby 
Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu o ile zgłoszenie o 
zaistnieniu wady przez Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji. 

11. Wykonawca oświadcza, że wszelkie części i wyposażenie wymieniane w trakcie 
naprawy będą fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami 
technicznymi, co części podlegające wymianie. 



12. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń 
spowodowanych korzystaniem z przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonywanie uprawnień  
z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, z tym 
zastrzeżeniem, że w razie wykonywania przez Zmawiającego uprawnień z gwarancji, 
bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

14. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany 
lub istotnej naprawy instalowanego urządzenia lub maszyny, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili wymiany lub istotnej naprawy. W pozostałych wypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady 
Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia lub maszyny.  

15. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym do pokrycia roszczeń  
z tytułu rękojmi ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 2 
ust.2 niniejszej umowy. 

16. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 14 
niniejszego paragrafu w następującej formie/ formach: ..................................................  

17. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach: 
a. 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego 
odbioru i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie 
wykonany (a w szczególności po usunięciu ewentualnych wad lub usterek 
stwierdzonych w protokole odbioru);   

b. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu 
rękojmi po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których 
pokrycie ustanowiono zabezpieczenie. 

18. W wypadku, o którym mowa w ust. 13 i 14, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
należyte wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ mając na uwadze okres 
zawieszenia lub przedłużenia terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, 
zachowując nieprzerwaną ciągłość i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach 
uwzględniających specyfikę usterki i technologię naprawy. W przypadku uchylenia się 
od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków 
zabezpieczenia. 

 
Wszystkie zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. 
Pozostałe zapisy SIWZ nie uległy zmianie. 
       
      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

     /-/ Wojciech Litwin 


