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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w prz€piśach
wydanych na pod§tawie ań. 11 uśt.8 u§tawy Prawo zamówień pub|icznych na ,,Budowę
§y§temu oświetlenia zewnętrznego typu §olarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie"
W związk! ze ńożonymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych walunków zamówienia,
działając na podstawie ań, 38 ust, 1 i 2 ustawy ż dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień
publicznych (tj, Dz. U. z 2010 r, NI II3, poz.759 z póżn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie
przedstawia treśćpytari i odpowiedzi:
pvianię nr l,
ZwTacam się z prośbąowyjaśnieniedotyczące zapisu w projekcie umowy w paragrafie l3Gwarancja. Punkt 2 tego paragrafu brzmi: ,,Wykonawca zapewni bezpłatny serwis pogwarancyjny
zgodlle ze złożonąofertą dla żainstalowanych urządzeń na okes 3 lat od wygaśnięcia gwarancji
oraz w okresie gwarancji na urżądzenia, których napra\ła lub łymiana wynika z działań osób
trzecich"
Jakie są wymagane warunki bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego, ponieważ nie jest to
zapisane w SIWZ?
Oferent dając 6lat gwalancji oraz uwspółrzędniając zapis w powyższym punkcie
2 paragrafu 13 umowy będzie musiał zagwarantować 9lat bezpłatnego serwisu /bezpłatna naprawa
również uszkodzeń Wynikających z aktu wandalizmu/, czy tak należy rozumieć Zapis tego punktu?

odpowiedź
Zalnawiający dokonał zmiany zapisu § l3 pkt 2 w projękcie umowy staDowiącym załącznik
nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją SIWZ,
\łrykonawca powinien zapewnić zamawiającemu zakup lub wymianę części,podzespołów
i zespołów:
- w okresie gwarancji, w którym wymiana wynika na skutek działania osób trzecich,
- w okresie J lat po upłl rłie gwarancj i,
P}tanie fu 2,

Zwracam się również Z prośbąo wyjaśnienie dotyczące zapisu w projekcie umow1,
w paragrafie 14 - kary umowne. Z czego wynika nie symetria zapi§ana W tym paragrafie, że kaly
umowne, które ma zapłacić wykonawca będą naliczane w wysokości0,2o% nalężnego Za ten
przedmiot Wynaglodzenia bnńo za każdy dzleń opóźnięnia, natomiast zamawiający zapłaci karę
umowną W wysokości 0,02% należnęEo za ten przedmiot wynagrodzenia brutto Za każdy dzień
opóźnienia?

odpowiedź
Zgodnie ż wprowadzoną modyfikacją SIWZ, zamawiający ujednolicił wysokośćkar
umown)ch przewidzianlch dla wykonawcy i 7amaWiającego,

