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WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU  

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/74/2021 

Zamawiający  - 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu na dostawę 

części do sprzętu łączności wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu 

następującej treści:  

 

Wniosek nr 1 

W nawiązaniu do warunków przetargu na dostawę części do sprzętu łączności – 

postępowanie nr WP/74/2021, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:  

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 14.06.2021 

roku ?  

Czas od ogłoszenia przetargu do dnia złożenia oferty tj. 7.06.2021 roku jest zbyt krótki na 

dokonanie jego analizy i dokonanie wszelkich uzgodnień z dostawcami materiałów, 

niezbędnych do produkcji wyrobów objętych postępowaniem.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 1 pkt a) projektu umowy , który 

otrzymałby brzmienie: 

 

„Zamówienie gwarantowane: realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie: do 

90 dni od dnia podpisania umowy najpóźniej do 30.09.2021r„ 

 

Termin dostawy materiałów niezbędnych do produkcji wyrobów, sięgają niekiedy kilki 

miesięcy. Nie mamy gwarancji, że w dobie pandemii, dostawy do naszych kontrahentów będą 

odbywały się w uzgodnionych terminach.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie nr 3  

W § 4 ust.9 pkt.2 projektu Umowy, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz dostawą 

przedmiotu Umowy faktury VAT i dokumentów zgodnie z SIWZ. Czy Zamawiający może 

sprecyzować w umowie, jakie dokumenty dostarczyć wraz z dostawą? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 ust.12 pkt 2. Projekt Umowy,który 

otrzymałby brzmienie:? 

„usunie wady w przedmiocie Umowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu 

reklamacji”, w miejscu na terenie RP, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia 

wady lub na własny koszt odbierze rzecz w celu usunięcia wady, „ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 ust.12 pkt 3 projektu umowy, który 

otrzymałby brzmienie: 

 

„przedmiot Umowy wolny od wad (jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe lub niewskazane) 

lub naprawiony dostarczy na własny koszt do miejsca na terenie RP, w którym rzecz 

znajdowała się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2, „ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 8, który otrzymałby brzmienie:  

 

„Okres rękojmi za wady zrównany jest z okresem gwarancji” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian.  
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Pytanie nr 7 

Załącznikiem nr 1 do Umowy ma być „Opis Przedmiotu Zamówienia „  

Czy Zamawiający może sprecyzować co będzie zawierał ten załącznik? Czy będzie to jedynie 

wykaz wyrobów będących przedmiotem umowy, czy będą tam umieszczone inne wymagania, 

nie wymienione w umowie? Jeżeli tak, to czy Zamawiający może udostępnić wzór załącznika 

Nr 1 w celu zapoznania się z jego zapisami?   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu 

Zamówienia jest tożsamy z załącznikiem nr 1 do warunków przetargu, który został 

zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

Zamawiający informuję, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści Warunków Przetargu 

dokonał zmiany treści Warunków Przetargu.  

 

 

 

 KOMENDANT 

 /-/ wz. płk  Andrzej MAGIERA  


