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Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
         nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania

i Ratownictwa.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) Zamawiający informuje, że w dniu
27 maja 2008 r. wpłynęło poniższe pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na pytanie i jednocześnie wprowadza modyfikację
treści SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ dokonane przez Zamawiającego stają się
integralna częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Pytanie nr 5:
Jak ma wyglądać kwestia podmiotu zobowiązanego do ponoszenia kosztów materiałów
serwisowych i eksploatacyjnych, w świetle zapisów zawartego wzoru umowy dostawy.
Zgodnie bowiem z SIWZ,(zał 1 pkt.1.6 oraz zał. 5 pkt.7.2) koszty materiałów serwisowych i
eksploatacyjnych ma ponosić wyłącznie Zamawiający, natomiast w § 6 pkt.2 w/w umowy
dostawy, powyższa kwestia jest pominięta, poprzez przyjęcie ogólnego warunku, iż serwis
będzie wykonywany przez Wykonawcę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

Odpowiedź Zamawiającego:
Koszty materiałów eksploatacyjnych obciążają Zamawiającego natomiast wykonawca ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a
także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji liczonej od
dnia przekazania samochodu Zamawiającemu.
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia poprzez dodanie treści § 6 pkt 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do
SIWZ.
Zamawiający ustala poniższe nowe brzmienie § 6 pkt 2 wzoru umowy stanowiącej
załącznik nr 7 do SIWZ.

„2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą
wykonywane przez Wykonawcę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów
wskazanych w książce gwarancyjnej.
Wykonawca ponosi  wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem
przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w
ramach udzielonej gwarancji liczonej od dnia przekazania samochodu
Zamawiającemu. Koszty materiałów serwisowych i eksploatacyjnych ponosi
Zamawiający. Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją
wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.”

Termin składania ofert nie ulega zmianie- do dnia 03.06.2008 r.  do godz.10:00 .
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15 w siedzibie Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).

Z up. DYREKTORA
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