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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
<wszyscy>
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
robotę budowlaną: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie budynku biurowego oraz
budynku gospodarczego – garażowego wraz z kotłownią dla potrzeb Oddziału Terenowego
KOWR w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.15.2019
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający
dokonuje następującego wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie nr 1:
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści ust 1 w § 11 Umowy na następującą:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w §1. Okres
gwarancji wynosi …….. miesięcy[1] początek licząc od daty końcowego odbioru robót, za wyjątkiem
okresu gwarancji i rękojmi na urządzenia i stolarkę który będzie równy okresowi gwarancji i rękojmi
udzielonych Wykonawcy przez producentów lub dostawców urządzeń i stolarki, jednak nie krótszy niż
okres 36 miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa Wykonawca w dokumencie
„Warunki gwarancji“, stanowiącym załącznik do umowy.”
Powyższa zmiana treści ust 1 w § 11 Umowy jest bezwzględnie konieczna z uwagi na krótkie okresy
gwarancji i rękojmi udzielane przez producentów urządzeń oraz materiałów, a także biorąc pod uwagę
realny czas zużycia materiałów i urządzeń wynikający z ich właściwości. Czas zużycia niektórych
materiałów i urządzeń jest krótszy niż wymagany przez Państwa okres gwarancji i rękojmi.
W szczególności prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż urządzenia typu SWITCH, ROUTER, oświetlenie
awaryjne, ups, urządzenia audiowizulane wg kart producenckich otrzymują gwarancję 2- 3 lata bez
możliwości jej wydłużenia a co za tym idzie oferent zmuszony jest przyjąć koszt całkowitej wymiany
urządzenia co znacząco podnosi całkowity koszt oferty. Prosimy o potwierdzenie powyższej zmiany
zapisu.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji.
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Paweł Lisowski
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Okres gwarancji wskazany w ofercie

71-615 Szczecin, Matejki 6B, nr tel. 91 81 44 200, www.kowr.gov.pl

