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Gdańsk, 11.10.2013 r.
dotyczy: postępowania na dostawę układu diagnostycznego do indykowania silników
spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym - 32/PN/Adm/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu
Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 11.10.2013 r. wpłynęły
od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na które Zamawiajacy poniżej udziela wyjaśnień:
Pytanie : We wzorze umowy stanowiącej załącznik numer 4 do SIWZ zawarli Państwo
informację o terminie usunięcia wad i usterek wynoszącym 14 dni. Czy dopuszczają Państwo
wydłużenie tego okresu? Znaczna część produktów spełniających wymagania niniejszego
przetargu nie należy do produktów produkowanych masowo i wyprodukowanie nowego
towaru w miejsce wadliwego nie jest możliwe w ciągu 14 dni. Czy w uzasadnionych
przypadkach dopuszczają Państwo możliwość wydłużenie terminu realizacji naprawy do 6-8
tygodni?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na taką zmianę.
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TREŚĆ SIWZ
W załączniku nr. 4 – wzorze umowy, Zamawiający zmienia:
§6 ust. 5:
Było: Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie
przekraczał 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki
przedmiotu Zamówienia.
Jest: Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie
przekraczał 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki
przedmiotu Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, okres ten może zostać wydłużony
do 8 tygodni, po przedstawieniu okoliczności na to wpływających i po akceptacji
Zamawiającego.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
………………………………………….
Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych
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