
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 

 
1. W załączniku nr 1 występuje zdanie: „Powyższe wymagania muszą być wpisane do karty gwarancyjnej, 
dołączonej do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia.”  
Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest jeden egzemplarz urządzenia. Wcześniej 
wynikało to z projektu umowy (§1 Przedmiot Umowy), który nie został dołączony do aktualnego 
postępowania. Prosimy o załączenie wzoru umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zakup jednego urządzenia, w związku z zakupem w formie leasingu   
nie ma umowy. 
 
 
2. Do aktualnego ogłoszenia, w odróżnieniu od wcześniejszego, zamkniętego ogłoszenia nie dołączono 
wzoru umowy. W związku z tym nie podano warunków leasingu. Proszę o potwierdzenie, czy warunki 
pozostają niezmienne wobec wcześniejszego, zamkniętego postępowania, tj. pierwsza płatność o wartości 
poniżej 10% oraz 59 równych miesięcznych rat. Prosimy o załączenie wzoru umowy z warunkami 
leasingu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zakup na 59 rat i pierwsza wpłata poniżej 10 %, Umowę sporządza 
leasingodawca. 
 
 
3. Co Zamawiający ma na myśli w zapisie „Naprawa lub wymiana będzie następować na zasadzie 
zamiany.”? Nie każda naprawa musi się wiązać z zamianą. 
  
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w przypadku wad krytycznych urządzenie podlega zamianie na 
wolny od stwierdzonych wad i usterek lub dostarczenia tożsamego urządzenia na czas naprawy. 
 
 
4. Zapis: „Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez 
Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami 
gwarancji.” wydaje się niepełny, prosimy o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zapis winien mieć treść: „Strony zgodnie postanawiają, że 
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego 
egzekwowane zgodnie z powyższymi zapisami, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami 
gwarancji. 
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5. Zapis: „W zakresie nieuregulowanym w do rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.” wydaje się niepełny, prosimy o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zapis winien mieć treść: ’’w zakresie nieuregulowanym w 
powyższym opisie, do rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego”. 
 
 
6. Zamawiający w Załączniku nr 1 wskazuje zapis: Zaprogramowanie dostarczonego urządzenia zgodnie z 
projektem, wymaganiami producenta i obowiązującymi normami”. Czy Zamawiający mógłby 
doprecyzować, zgodnie z jakim projektem należy zaprogramować urządzenie? 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zapis winien mieć treść: 
zaprogramowanie, instalacja i uruchomienie zgodnie z wymogami producenta. 
 
 


