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O G Ł O S Z E N I E  

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w 

ramach zadania pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu” 

 
RZ.272.1.16.2022 

  

 
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela 

odpowiedzi na niżej cytowane pytanie, które wpłynęło w dniu 2 sierpnia br. w sprawie 

wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu § 11 umowy 
„Rękojmia i gwarancja” oraz w Karcie gwarancyjnej, uwzględniającego rozdzielenie okresu 
gwarancji i okresu rękojmi na przedmiot umowy: odrębnego okresu gwarancji i rękojmi na 
roboty budowlane i odrębnego okresu gwarancji i rękojmi na zakupione urządzenia? Ze 
względu na dynamiczną sytuacje rynkową, producenci urządzeń nie udzielają tak długiego 
okresu gwarancji i nie udzielają rękojmi na tak długi okres, jaki wymaga Zamawiający w 
niniejszym postępowaniu, tj. min. 5 lat. 
Proponujemy zapis odnoszący się do okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane na 
okres zgodny z oferta Wykonawcy, a okres gwarancji i rękojmi na zakupione urządzenia, 
na okres zgodny z okresem gwarancji i rękojmi udzielonym przez producenta tych 
urządzeń. 
 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany 
w dokumentach postępowania: 

1. W projekcie umowy: 
1) w § 4 ust. 2 pkt 2: po wyrazie „rękojmi” dodaje się wyrazy „na wykonane 

roboty budowlane; 
2) w § 11: 

a) w ust. 1: wyrazy „wykonany przedmiot umowy” zastępuje się wyrazami 
„wykonane roboty budowlane”, 

b) w ust. 2: wyrazy „przedmiotu umowy” zastępuje się wyrazami 
„wykonanych robót objętych przedmiotem umowy”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu „8. Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji na zainstalowany sprzęt zgodnie 
z warunkami udzielonymi przez producenta sprzętu oraz rękojmi na 
sprzęt na okres minimum dwóch lat zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego.”. 

2. W SWZ: 
1) w rozdz. IV (Opis przedmiotu zamówienia) w ust. 10: "wykonany przedmiot 

zamówienia" zastępuje się wyrazami "wykonane roboty objęte 
przedmiotem zamówienia"; 



2) w rozdz. XX (Opis kryteriów oceny…): 
a) w ust. 1 w tabeli  wiersz 3: po wyrazie „rękojmi” dodaje się wyraz „na 

roboty budowlane”, 
b) w ust. 2 pkt 3 wraz z tabelą: każdorazowo po wyrazie „rękojmi” dodaje 

się wyraz „na roboty budowlane”. 
 

Wyżej wymienione zmienione pliki Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią 
załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

W wyniku powyższych zmian koryguje się również Ogłoszenie o zamówieniu. 
 
 
 

 
           Zatwierdzono: 
      Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu 
       

    Kierownik Zamawiającego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Legnica, 03.08.2022 r. 


