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     Katowice, dnia  13.11.2020r. 

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12,  

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24 

DZP.381.116.2020.DW 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ/ Zmiana SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                 

nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro,  pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”                     

nr spr.  DZP.381.116.2020.DW. 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie Wykonawcy nr 1: Dotyczy wzoru umowy, załącznik 3, §5, ustęp 4 – część A. 

Zamawiający zapisał: „Roszczenie o usunięcie wady  lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad 

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę                  

o wadzie w formie elektronicznej,  w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu. 

Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: do 7 dni
 
od zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie 

usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie 

naprawy.” 

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę 

przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej, w formie faksu lub pisemnie na adres 

serwisu, w godzinach pracy serwisu. Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: do 14 dni od 

zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika 

przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie naprawy.” 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować, przewiduje naprawę                         

w ciągu 21 dni. Nie wskazuje terminu rozpoczęcia usuwania usterki. Czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi 

natomiast 72h. „Czas reakcji na zgłoszenie usterki” nie oznacza osobistego stawiennictwa się serwisu                       

w siedzibie Zamawiającego. Nie jesteśmy w stanie spełnić w/w warunku. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym na podstawie, art. 38 ust. 4) 

zmienia treść SIWZ w zakresie wzoru umowy w następujący sposób: 

 

1) Zmienia się § 5 ust. 4 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ , w następujący sposób: 

 

Jest: “Roszczenie o usunięcie wady  lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia 

się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie                           

w formie elektronicznej,  w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu. 

Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: do 7 dni
 

od zgłoszenia wady. Poprzez 

rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, 

diagnoza i rozpoczęcie naprawy.” 
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Powinno być: “Roszczenie o usunięcie wady  lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad 

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej,  w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu,                      

w godzinach pracy serwisu. Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: do 14 dni
 
od 

zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez 

użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie naprawy. 

 

 

2. Pytanie Wykonawcy nr 2:   Dotyczy wzoru umowy, załącznik 3, §5, ustęp 5 – część A.  

Zamawiający zapisał:„ W terminie określonym w ust. 4 zd. 1 Zamawiający może złożyć oświadczenie                        

o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający żądał 

wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady bieg terminu do złożenia oświadczenia                   

o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do 

wymiany przedmiotu umowy lub usunięcia wady.” 

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu w odniesieniu do części A. Producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować 

nie przewiduje wymiany sprzętu na nowy na żądanie Zamawiającego czy też obniżenie ceny sprzętu.                       

W przypadku awarii sprzętu sprzęt jest naprawiany. Nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Pytanie Wykonawcy nr 3: Dotyczy wzoru umowy, załącznik 3, §5, ustęp 10 – część A. 

Zamawiający zapisał: „Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie                           

o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż                            

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz 

wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust.11. Ograniczenie to nie 

ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony lub naprawiany przez Wykonawcę albo 

Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia 

wady.” 

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu i wprowadzenie zapisu dotyczącego warunków serwisu: „W przypadku 

wystąpienia awarii sprzętu Wykonawca usunie awarię w ciągu 21 dni licząc od dnia zgłoszenia usterki.                       

W przypadku 3 usterki tego samego modułu sprzętu w trakcie trwania gwarancji Wykonawca wymieni moduł 

lub sprzęt na nowy” 

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie przewiduje warunków 

gwarancji takich jakie zapisał Zamawiający. 

 

  Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Pytanie Wykonawcy nr 4: Dotyczy wzoru umowy, załącznik 3, §5, ustęp 11 – część A. 

Zamawiający zapisał: „Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny 

od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy w terminie rękojmi 

będzie odbywać się bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w związku z usunięciem 

wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony.” 

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 

„Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia 

wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy w terminie rękojmi będzie odbywać się 

bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach 

ustalonych każdorazowo przez Strony.” 
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Prośbę naszą motywujemy tym, iż sprzęt który oferujemy naprawiamy. Jeżeli usterka nie da się usunąć 

następuje wymiana modułu sprzętu lub samego sprzętu. Wykonawca nie może wyrazić zgody na zapis który 

uzależnia kwestię naprawy od woli Zamawiającego. 

Może bowiem zdarzyć się tak, że dana usterka da się usunąć ale Zamawiający zdecyduje się na wymianę na 

nowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

II. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

III. Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie zmiany terminu składania 

ofert, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  

 

 

 

 

 

Z-ca przewodniczącego Komisji Przetargowej                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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