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K1/68/2020 Warszawa, dnia 12.01.2021  

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wynajem urządzenia: 

analizatora widma optycznego umożliwiającego bezpośredni pomiar 

długości fali w zakresie spektralnym 1200-2400 nm - nr sprawy 

K1/68/2020.  

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na 

pytania oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

Pytanie 1: 

W załączniku nr 1 do SIWZ znajduje się zapis na temat usługi serwisu, która 

ma być realizowana przez autoryzowany serwis w Polsce. 

Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę  że wykonywane 

serwisy i ewentualne naprawy będą realizowane przez europejski serwis 

producenta? Na terenie Polski nie ma podmiotu autoryzowanego przez 

producenta do świadczenia usług serwisowych przedmiotu najmu. 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie serwisu i ewentualnych 

napraw przez europejski serwis producenta. 

 

W związku z powyższym punkt 10 Załącznika nr 1 do SIWZ w kolumnie 

trzeciej przyjmuje brzmienie: 

 

„Dokonywanie wszelkich napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego 

urządzenia wraz z zapewnieniem części zamiennych.  

W razie uzasadnionej konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą 

Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego o tych samych 

funkcjonalnościach w terminie do 2 dni roboczych. 

Europejski serwis producenta urządzenia. ” 
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Pytanie 2: 

Czy całkowita cena oferty, od której ma być liczona cena kaucji jest ceną 

całkowitą oferty netto czy całkowitą ceną oferty brutto? 

 

 

Odpowiedź: 

Podstawę wyliczenia ceny kaucji stanowi całkowita cena brutto oferty.  

 

I. W związku z powyższym punkt 4B Załącznika nr 4 do SIWZ 

(Formularz Ofertowy) przyjmuje brzmienie: 

„B. Cena kaucji – podać ……….PLN 

UWAGA! 

Cena kaucji maksymalnie do 20% całkowitej ceny oferty brutto- 

podać ……%” 

 

II. W związku z powyższym paragraf 3 Warunki płatności ust. 1 lit 

a) Załącznika nr 5 do SIWZ (Wzór umowy)  przyjmuje brzmienie: 

 

„Kaucja zwrotna w wysokości [………] PLN w terminie do dnia [….]. 

 

 

Pytanie 3: 

W paragrafie 7 pkt 3 umowy: Z uwagi na pełen zakres ubezpieczenia 

Przedmiotu najmu, Wykonawca może zaspokoić się z kaucji jedynie w wypadku 

umyślnego zniszczenia urządzenia przez Zamawiającego. 

Polisy ubezpieczeniowe nawet przy pełnym zakresie „all risk” nie obejmują tzw. 

kradzieży zwykłej a warunki zawarcia polisy ubezpieczeniowej są zależne od 

warunków w jakich będzie przechowywany i zabezpieczony przedmiot najmu. 

W związku z tym prosimy o zamianę zapisu w paragrafie 7 pkt 3 umowy na: 

Wykonawca może zaspokoić się z kaucji w przypadkach będących wyłączeniem 

z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w przypadku kradzieży zwykłej  

i w przypadku umyślnego zniszczenia urządzenia przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu 7 pkt 3 umowy, 

który przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca może zaspokoić się z kaucji w przypadkach będących 

wyłączeniem z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w przypadku kradzieży 

zwykłej i w przypadku umyślnego zniszczenia urządzenia przez 

Zamawiającego.” 
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Uwaga! 

Zmiany te zostały wprowadzone w dostępnym na stronie zamawiającego 

załącznikach  nr 1 i 4 do SIWZ w formacie Word. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 
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