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Poniżej podaję pytania i odpowiedzi dot. postępowania o zamówienie publiczne nr 

INS/LWC-49/2010. 
 
 
Pytanie: 

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących okresu gwarancji. W SIWZ podano, że 

minimalny czas gwarancji to 12 miesięcy od dnia dostawy. Natomiast w załączniku nr 10 - 

gwarancja - 12 miesięcy od momentu rozruchu. Który zapis jest właściwy? Zwłaszcza dla pompy 

z pkt. 3 dla której nie jest przewidziana instalacja 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia dostawy. 

 

Pytanie: 

Z uwagi na fakt, że jako firma "córka" nie możemy bezpośrednio ubiegać się o gwarancje 

bankowe, proszę o informacje czy gwarancja bankowa taka jak w załączonym pliku byłaby przez 

Państwa akceptowalna. Ponadto proszę o informację, czy kwota zabezpieczenia może być 

wyrażona w EUR (równowartość zgodnie z kursem wymiany na dzień podpisania kontraktu). 

Odpowiedź: 

Gwarancja bankowa powinna dotyczyć imiennie Wykonawcy, który składa ofertę, ponieważ po 

ewentualnym wyborze oferty tego podmiotu jako najkorzystniejszej to właśnie ten podmiot będzie 

stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego jeżeli podmiot nie może z 

jakichkolwiek względów uzyskać samodzielnie gwarancji bankowej, która dotyczyłaby 

zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego względem tego podmiotu oznacza to, że nie jest 

możliwe spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający jest zobligowany przepisami Prawa Zamówień publicznych aby żądać i pozostać w 

posiadaniu gwarancji bankowej wystawionej na podmiot, z którym jest podpisywana umowa, 

ponieważ tylko taka sytuacja daje możliwość zaspokojenia się Zamawiającego z gwarancji. 

 

Pytanie: 

Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert z godz. 10.00 na 13.00 (tego samego 

dnia)? 

Odpowiedź:  

Jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert z godz. 10.00 na godzinę 13.00 tego samego 

dnia. Zamawiający dokona w tym zakresie stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
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Pytanie: 

Odnośnie umowy - pkt 6.3 i 6.4 mówią o dwóch różnych czasach na usunięcie usterki 

gwarancyjnej. Proszę o zweryfikowanie tej rozbieżności i skorygowanie projektu umowy. 

Odpowiedź:  

Odnośnie treści umowy w zakresie pkt 6.3 i 6.4. W treści umowy nie zostały zapisane dwa różne 

okresy na usunięcie usterki gwarancyjnej, w tych dwu punktach umowy są uregulowane dwa 

różne stany prawne. W pkt 6.3 została szczegółowo opisana procedura usuwania usterki i 

określony został okres, w jakim Dostawca jest obowiązany usunąć usterkę (10 dni od dnia 

zgłoszenia usterki), natomiast w pkt 6.4 wskazane zostały konsekwencje nie przystąpienia 

Dostawcy do usuwania usterki po zawiadomieniu Dostawcy (7 dni od powiadomienia).  

 

Innymi słowy w pkt. 6.3 został wskazany okres na usunięcie usterki oraz regulacje 

dotyczące obowiązku Dostawcy zamiany wadliwej części w przypadku bezskutecznego 

usuwania usterki, a w pkt 6.4 umowy okres po jakim bezskuteczność w zakresie przystąpienia do 

usuwania usterki przez Dostawcę uprawnia Zamawiającego do usunięcia usterki na koszt 

Dostawcy przez osobę trzecią bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji . 

 

 

         Jolanta Kobus 

 

        Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

 


