
 

 

                   

Katowice dn. 23.07. 2018 r. 

 

Uczestnicy postępowania 

DZP.381.068.2018.UG 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości 

zamówienia poniżej równowartości kwoty  221 000,00 € (nr sprawy: DZP.381.068.2018.UG), którego 

przedmiotem jest „Usługa przeniesienia urządzenia pomiarowego XPS” 

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 

postępowaniu  zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ),zwanej dalej upzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

Pytanie  1 

Zamawiający w SIWZ w punkcie II. Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji 
zamówienia wyspecyfikował iż: 

„Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę obejmującą dokonany 
montaż, podłączenie, wymianę elementów niezbędnych do prawidłowej pracy oraz uruchomienia 
sprzętu.“ Zwyczajowo na usługi przeniesienia urządzeń pomiarowych udziela się 3 miesięcznej gwarancji 
rozruchowej. Prosimy o zmianę zapisu na: ... Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji rozruchowej na 
wykonaną usługę... 

Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę  na zmianę terminu gwarancji. Zgodnie z art. 38 ust.4 upzp Zamawiający dokonuje 
zmiany zapisu w rozdziale II ust. 9 SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia: 
 
„1)Wykonawca udzieli minimum 3 miesięcznej gwarancji  rozruchowej  na wykonaną usługę obejmującą 
dokonany montaż, podłączenie, wymianę elementów niezbędnych do prawidłowej pracy oraz uruchomienia 
sprzętu. 
2)Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru” 
 
 
Pytanie  2 

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ DZP.381.068.2018.UG w Paragrafie §5 (Gwarancja i rękojmia) 
wyspecyfikował iż: „Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest o 3 miesiące dłuższy od 
terminu gwarancji, jednak nie krótszy niż 2 lata. Bieg terminu rękojmi liczony jest od dnia wydania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru 
końcowego.“ W związku z tym, że Zamawiający oczekuje wyłącznie usługi przeniesienia i instalacji 
klikunastoletniego sprzętu, a nie dostawy nowego, prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę  na zmianę terminu rękojmi poprzez zrównanie go z terminem gwarancji. Zgodnie z 
art. 38 ust.4 upzp Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w §5 ust. 10  poprzez nadanie nowego brzmienia: 
„Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  jest  równy  terminu gwarancji.  Bieg terminu rękojmi 
liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego podpisaniem przez Strony 
protokołu odbioru końcowego. 
 
Pytanie  3 

Zamawiający w SIWZ w rozdziale II punkcie 8... Termin realizacji zamówienia wyspecyfikował: 



Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty zawarcia 
umowy do dnia 30.09.2018 r., z zastrzeżeniem, iż realizacja będzie się odbywać w dni robocze, tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Szczegółowy termin realizacji zostanie uzgodniony pomiędzy stronami. Na wniosek Zamawiającego może 
nastąpić wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym, iż czas realizacji określony 
przez Zamawiającego jest dość krótki na zorganizowanie przenosin oraz dopuszcza wydłużenie czasu 
realizacji umowy wnioskujemy o przesunięcie terminu realizacji na: ...do dnia 10.11.2018r. .... 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę 
 
 
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY 

 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej 
              mgr  Małgorzata Wróblewska 

 

2. Z-ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej                                                                         
                mgr Damian Ludwikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                    

 

Zatwierdzam: 

mgr Agnieszka Maj 

Z-ca Kanclerza 

  ds. Inwestycji i  

Zarządzania Logistycznego 

 

 

 

 


