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Szczecin, dn. 26.01.2015 r. 

Znak sprawy ZP/220/08/15 

Dotyczy:  dostawy i montażu lampy rentgenowskiej Straton MX P46 lub jej odpowiednika do tomografu 

komputerowego Somatom Definition AS prod. Siemens dla SPSK-2 

 

 

WYJAŚNIENIE NR 2 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający uwzględnia wnioski wykonawcy oraz udziela następującego 

wyjaśnienia: 

 

Pytanie nr 1 –SIWZ Projekt umowy, par. 4 ust. 1 lit. d) 

Wykonawca we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ z dnia 22.01.2015 w pytaniu nr 6 wnosił o dodanie                               

w par. 4 ust. 1 lit. d) treści ograniczającej rękojmię. 

Brak wyłączenia rękojmi powoduje, iż zobowiązania Wykonawcy wykraczają poza okres gwarancji (ponad 12 

miesięcy) w takim przypadku Wykonawca będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi, 

będzie zmuszony do wkalkulowania tych dodatkowych ryzyk w cenę zaoferowanego produktu. 

Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim 

nie zna takiej instytucji. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić 

samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak 

korzystna.  

Zwracamy się ponownie z prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi i wprowadzenie zapisu w par. 4 ust. 

1 lit d) o poniższej treści. 

„Strony ustalają, że rękojmia na wymienione części jest równa okresowi i zakresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, o ile Wykonawca nie realizuje uprawnień 

gwarancyjnych.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

 

 

MODYFIKACJA SIWZ NR 2 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu następującej modyfikacji 

SIWZ, polegającej na dodaniu zapisu oznaczonego lit d) w paragrafie 4 ust. 1 wzoru umowy                            

w następującym brzmieniu: 
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„ d) strony ustalają, że rękojmia na lampę, będącą przedmiotem zamówienia, jest równa okresowi                             

i zakresowi udzielonej gwarancji. Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi,                            

o ile Sprzedawca nie realizuje uprawnień gwarancyjnych.”     

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

……………………………………………………… 

            DYREKTOR SPSK-2 
 


