
 

 

Warszawa, dn. 18 sierpnia 2020 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę  homogenizatora ze sterowaniem cyfrowym oraz komory 

laminarnej” (znak sprawy DA.22.14.2020.ZM) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

W SIWZ w Rozdziale III pkt.2 ppkt.1 wymagany okres gwarancji to minimum 12 miesięcy, natomiast w 

Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy widnieje informacja, że zaproponowanie gwarancji 

krótszej niż 36 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż poprawny zapis w przedmiotowej sprawie w Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ jest następujący: 

 

III. Proponujemy następujący okres gwarancji      
 

Część I - homogenizator ze sterowaniem cyfrowym …………………………. miesięcy 
 (podać w pełnych miesiącach)                                                                                 

Zaproponowanie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Część II – komora laminarna …………………………. miesięcy 
 (podać w pełnych miesiącach)                                                                                 

Zaproponowanie gwarancji krótszej niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 



 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty  przyjmuje następuje brzmienie: 

III. Proponujemy następujący okres gwarancji      
 

Część I - homogenizator ze sterowaniem cyfrowym …………………………. miesięcy 
 (podać w pełnych miesiącach)                                                                                 

Zaproponowanie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Część II – komora laminarna …………………………. miesięcy 
 (podać w pełnych miesiącach)                                                                                 

Zaproponowanie gwarancji krótszej niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian, Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ z obowiązkiem 

stosowania. 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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