
 
 

Grudziądz, dnia 13.05.2020 r.  

 

 

 

ZP-1407/20 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług konserwacji 
i naprawy dźwigów towarowo-osobowych i osobowych (znak sprawy: Z/28/PN/20). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług konserwacji 

 i naprawy dźwigów towarowo-osobowych i osobowych (znak sprawy: Z/28/PN/20), 

wpłynęły zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o następującej treści: 

 

W treści Załącznika nr 4 do SIWZ tj. Ogólne warunki umowy w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a 

PZP w § 3 ust. 13 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: „13. Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia awarii i uruchomienia dźwigu w terminie ...... godzin od chwili 

zgłoszenia awarii (termin wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty), z wyłączeniem 

sytuacji, gdy usunięcie awarii związane jest z koniecznością wymiany podzespołu 

wymagającego specjalnego zamówienie i wówczas czas usunięcia takiej awarii nie może 

przekroczyć 7 dni roboczych.” 

Proszę o doprecyzowanie „7 dni roboczych od akceptacji oferty naprawczej.” 

Odpowiedź 

Odpowiedź jest jednoznaczna i wynika z treści całego zdania, a mianowicie zarówno 

ilość godzin zadeklarowanych przez Wykonawcę jak i 7 dni roboczych w sytuacjach 

szczególnych liczy się od chwili zgłoszenia awarii. Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów towarowo-osobowych  

i osobowych (znak sprawy: Z/28/PN/20, w następującym zakresie: 
 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 

 W treści Załącznika nr 4 do SIWZ tj. Ogólne warunki umowy w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 

12a PZP w § 3 ust. 13 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

„13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii i uruchomienia dźwigu w terminie ……  

godzin od chwili zgłoszenia awarii (termin wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty),  

z wyłączeniem sytuacji, gdy usunięcie awarii związane jest z koniecznością wymiany 

podzespołu wymagającego specjalnego zamówienie i wówczas czas usunięcia takiej awarii nie 

może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.” 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną 

część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ. 


