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Bełchatów, dn. 06/06/2022 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY – 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ I 

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Dostawa fabrycznie nowych telewizorów i uchwytów ściennych do telewizorów do pokoi 

hotelowych dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.”   

 

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

Pkt 5 ust. f) – co do zasady Wykonawca nie udziela gwarancji tylko przenosi gwarancję producencką + 

wyłączona jest rękojmia. Nie ma tutaj wykonywanych dodatkowych prac przy telewizorach, które 

nakazywałyby stosowania gwarancji wykonania. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

W tym przypadku należy wpisać okres gwarancji jaki oferuje producent. Zamawiający ma świadomość, że do 

Przedmiotu Zamówienia załączona będzie gwarancja producenta. Zamawiający modyfikuje treść pkt 5 lit. f): 

oferowany przez nas okres gwarancji na dostarczone telewizory jest nie krótszy niż 24 miesiące i wynosi 

…........ miesięcy/miesiące, przy czym jeżeli gwarancja producenta będzie dłuższa, to przyjmuje się okres 

gwarancji producenta/ producent oferuje gwarancję na okres ................ miesiące/ miesięcy.   

 

2. PYTANIE WYKONAWCY: 

Pkt 17.4 – wymóg oryginału pełnomocnictwa – czy wystarczy kserokopia pełnomocnictwa bez 

poświadczenia?  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wystarczy kserokopia pełnomocnictwa, preferowane jest poświadczenie zgodności z oryginałem.  

 

3. PYTANIE WYKONAWCY: 

Par. 7 – gwarancja i rękojmia – powiązane z pkt. 5 ust f) oferty - co do zasady Wykonawca nie udziela 

gwarancji tylko przenosi gwarancję producencką + wyłączona jest rękojmia. Nie ma tutaj wykonywanych 

dodatkowych prac przy telewizorach, które nakazywałyby stosowania gwarancji wykonania. Gwarancja 

ustalana jest przez producenta. Odnośnie rękojmi cały punkt 7.4 powinien zostać usunięty, a punkt 7.5 

określający termin usunięcia wady nie powinien być wyznaczany przez Zamawiającego, tylko ustalany  

z Wykonawcą. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający modyfikuje ust. 7.4 i 7.5 dodając przypis o treści: Zapis nie obowiązuje, jeśli usterki lub 

nieprawidłowości będą zgłaszane do producenta w ramach gwarancji producenckiej.  

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje ust. 7.2 dodając zapis: W przypadku problemów z uruchomieniem 

telewizorów, Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w celu ustalenia sposobu usunięcia usterki. 

W przypadku usterek, które pojawią się w dalszym okresie użytkowania, Zamawiający będzie postępował 

zgodnie z udzieloną gwarancją producenta. 
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4. PYTANIE WYKONAWCY: 

14.2 – powoduje możliwość rezygnacji z Umowy w ciągu 90 dni od Daty Zakończenia Prac, brak możliwości 

akceptacji tego zapisu. Prośba o usunięcie. 

14.3 – powoduje możliwość rezygnacji z Umowy w każdej chwili, brak możliwości akceptacji tego zapisu. 

Prośba o usunięcie. 

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: 

Zamawiający modyfikuje treść Projektu Umowy usuwając ust. 14.2 i 14.3. 

 

Załączniki: 

1. Projekt Umowy po modyfikacji I 

2. Formularz Ofertowy po modyfikacji I 

 

 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ 

DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 


