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PZ.26.01.2.2022 Radom, 2022-01-25 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer referencyjny postępowania: CI/01/2022 
Nazwa zadania: Dostawa magnetronów wraz z systemami zasilania  
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. z późn.zm.), informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła 

prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Czy dopuszczają Państwo zmianę w specyfikacji warunków zamówienia punktu III. Opis 
przedmiotu zamówienia, podpunkt 6: 

Czas trwania naprawy gwarancyjnej, w tym naprawa lub wymiana wadliwych części albo 
układów: nie dłuższy niż 30 dni od zgłoszenia wady/awarii – w sposób zgodny z umową,  
a w przypadku konieczności wykonania naprawy u producenta: nie dłuższy niż 45 dni, przy 
czym w tym przypadku czas transportu do miejsca naprawy nie wchodzi w zakres czasu 
naprawy. 

Na: 

Czas trwania naprawy gwarancyjnej, w tym naprawa lub wymiana wadliwych części albo 
układów: nie dłuższy niż 45 dni od zgłoszenia wady/awarii – w sposób zgodny z umową,  
a w przypadku konieczności wykonania naprawy u producenta: nie dłuższy niż 90 dni, przy czym 
w tym przypadku czas transportu do miejsca naprawy nie wchodzi w zakres czasu naprawy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.  

2. Czy mogą Państwo przedłużyć czas składania ofert z 28 stycznia na 4 luty?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin składania ofert wydłuża się do dnia 21.02.2022 r., godz. 11:30. Ze względu na zmianę 
terminu składania ofert termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21.02.2022 r., godz. 12:00, 
a termin związania ofertą zostaje zmieniony na dzień 22.03.2022 r. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z dopuszczeniem zmiany, o której mowa w  pkt 1, 
zmienia się także treść § 4 ust. 7 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ), 
w następującym zakresie: 

Zdanie 2 o treści: „Wymiana taka powinna nastąpić w okresie 8 tygodni od daty zgłoszenia wady.” , 

zastępuje się następująco: „Wymiana taka powinna nastąpić w okresie nie późniejszym niż 8 
tygodni od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, wskazanego w zdaniu 1.”   

Wyjaśniamy także, że na stronach 2-4 projektowanych postanowień umowy wpisano błędnie 
numer załącznika: jest „Załącznik nr 5”, a powinno być „Załącznik nr 6”. 
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