Dziekan
L. dz. WETI/

/2018

Gdańsk, dnia 16.01.2018 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/9/009/D/18, ZP/2/WETI/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń do budowy
stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że w dniu 16.01.2018 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania
wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które zamawiający udzielił
następujących wyjaśnień:
Zapytanie 1:
Zamawiający pisze we Wzorze Umowy § 4:
§4
GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI
1. (…)
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy
wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny.
3. (…)
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od
Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej reklamacji).
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego będzie domniemywał, że dotarło
ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe.
5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego sposób
doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo naprawa).
6. W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy)
uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w
punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia
roboczego, liczonego od dnia zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;
2) (…)
3) dokonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty i godziny przystąpienia do usuwania
usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i
ryzyko Wykonawcy;
4) jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 3) i 3*) niniejszego paragrafu nie może być dotrzymany z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za
zgodą Zamawiającego, do 10 dni roboczych;

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki,

Sekcja Logistyczno-Inwentarzowa

Telekomunikacji i Informatyki

tel:. +48 58 348 61 53, 58 347 18 66,

ul. G. Narutowicza 11/12

fax: +48 58 347 24 45
e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl

80-233 Gdańsk
www.eti.pg.edu.pl

5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć
naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez
Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie
Zamawiającego;
8. (…)
9. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie Zamawiającego
możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania naprawy w punkcie serwisowym lub
siedzibie Wykonawcy.
10. (…)
11. (…)
12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo
dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał
wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od daty
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust.3 umowy.
13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom.
Zwracamy się z prośbą o modyfikacje, jak następują:
§4
GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI
1. (…)
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy lub
wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny.
3. (…)
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 dni, potwierdzenia drogą
elektroniczną otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany
(zgłoszonej reklamacji).
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego będzie domniemywał, że dotarło
ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe.
5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego sposób
doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo naprawa).
6. W razie realizacji żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt
serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności
dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy lub
wolny od wad.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych do końca
następnego dnia roboczego, liczonego od dnia zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;
2) (…)
3) dokonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 28 5 dni roboczych od daty i godziny przystąpienia do usuwania
usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i
ryzyko Wykonawcy;
4) jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 3) i 3*) niniejszego paragrafu nie może być dotrzymany z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za
zgodą Zamawiającego, do 28 10 dni roboczych;
5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może
powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii,
poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw
gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego;
8. (…)
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9. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie
Zamawiającego możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania naprawy w
punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy.
10. (…)
11. (…)
12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli
pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal
będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w
terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa
w § 5 ust.3 umowy.
13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom.
W ramach świadczeń gwarancyjnych nie zawsze będziemy dysponować elementami, które będą fabrycznie nowe,
jednak operujemy w tym zakresie również pulą elementów, które są w pełni sprawne, czyli wolne od wad (choć nie
nowe) i w przypadku braku możliwości przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, oferujemy wymianę uszkodzonego
elementu na taki z puli wolnych od wad.
Przez wzgląd na powyższe, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzemienia wskazanych
zapisów?
Wyjaśnienie 1:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzemienia wskazanych zapisów.
Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia.
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