Szczecin, dnia 24.02.2014r.
ZZ-2380-24/14

informacja na stronę internetową
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „naprawy,
przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji
garnizonu zachodniopomorskiego”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań
złożonych w dniu 21.02.2014r. wraz z wyjaśnieniami :
Pytanie 1:
Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako usługi naprawy, przeglądu i konserwacji kserokopiarek
znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego. W punkcie 3 paragrafu 3
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w paragrafie 2 punkcie 1 Umowy, która stanowi załącznik nr 7
do wymienionej wcześniej specyfikacji Zamawiający określa co rozumie przez przegląd i konserwację
kserokopiarki. Jednakże w udostępnionych dokumentach dotyczących postępowania o nr ZZ-2380-24/14 nie
umieszczono informacji dotyczącej zakresu czynności wchodzących w skład naprawy. W związku z tym zwracamy
się z prośbą o określenie przez Zamawiającego co rozumie pod pojęciem naprawy. W Załączniku 6.4 Zamawiający
określa wielkość zamówienia. Jak będzie wyglądała procedura postępowania gdy okaże się, że do prawidłowej pracy
urządzenia niezbędna będzie wymiana elementu, którego Zamawiający nie opisał w postępowaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem naprawy rozumie :
1. wszelkie czynności i usługi serwisowe, wykraczające poza opisany w SIWZ zakres przeglądu i konserwacji
kserokopiarek, których podjęcie przez serwis jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek
objętych zamówieniem.
2. wymianę wszelkich zużytych lub uszkodzonych części zamiennych, nie wyszczególnionych w załącznikach
do SIWZ, a niezbędnych do prawidłowej pracy kserokopiarki.
Koszt tak rozumianych napraw wykonawca powinien uwzględnić w cenie pozycji przegląd i konserwacja
w formularzu cenowym (załącznik nr 6.1-6.4 do SIWZ) będącym załącznikiem do oferty wykonawcy
odpowiednio do części na którą składa ofertę.
W przypadku gdy niezbędna będzie wymiana elementu, którego Zamawiający nie opisał w postępowaniu,
wykonawca wymieni go w ramach zaproponowanego wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych
w umowie.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 28.02.2014r.
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