
 

Zamość, dnia 24.06.2015 r. 
 

                   Do  
                                                                                  wszystkich uczestników  
                                                                                  ubiegających się o zamówienia 

 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego znak: 
6/ZP/p.n./r.b./2015 „Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym, 
wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 38A w Zamościu w formie /zaprojektuj 
i wybuduj/ oraz serwisowanie w okresie gwarancji, ogłoszonego w dniu 
15.06.2015 r. w  Biuletynie zamówień publicznych na portalu internetowym UZP, 
nr ogłoszenia 87361-2015.   
Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia oraz wprowadza zmiany do treści 
SIWZ: 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wskazanie terminu wykonania całości zamówienia, ponieważ w SIWZ 
występują rozbieżności – Zamawiający w pkt. 5. SIWZ podaje termin max 140 dni 
od daty zawarcia umowy, zaś w pkt 15.2.2 termin max 120 dni od daty podpisania 
umowy. Który z terminów realizacji jest terminem prawidłowym ?. 
Odpowiedź do pytania nr 1 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowym terminem wykonania zamówienia jest termin 
wskazany w pkt. 5 SIWZ „Wymagany termin wykonania całości zadania – 
nie dłuższy niż 140 dni od daty zawarcia umowy”. 
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę SIWZ w części treści 
pkt. 15.2.2: 
Dotychczasowe brzmienie punktu 15.2.2 w części ulegającej zmianie: 
15.2.2. Termin wykonania zamówienia - 10%, z zastrzeżeniem że termin 

wykonania umowy nie może być dłuższy niż 120 dni od daty podpisania 
umowy. 

Nowe brzmienie punktu 15.2.2 w części ulegającej zmianie: 
15.2.2. Termin wykonania zamówienia - 10%, z zastrzeżeniem że termin 

wykonania umowy nie może być dłuższy niż 140 dni od daty podpisania 
umowy. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego wymagań Zamawiającego w zakresie 
przedmiotu zamówienia tj. Przeprowadzenie rejestracji i dopuszczenie do eksploatacji 
dźwigu w jednostce dozoru technicznego (koszty opłaty rejestracyjnej po stronie 
wykonawcy). Spełnienie tego wymogu jest nie możliwe przez żadnego wykonawcę, 
ponieważ w obecnych uregulowaniach prawnych to Zamawiający czy też użytkownik 



 

dźwigu jest zobligowany do rejestracji i dopuszczenia do eksploatacji dźwigu, a tym 
samym to użytkownik ponosi koszty opłaty rejestracyjnej.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający wyjaśnia, że wprowadza zmianę SIWZ w treści zał. nr 8 do SIWZ tj. 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym”, pkt II, zdanie „Według Zamawiającego 
minimalny zakres wymiany dźwigów obejmuje w szczególności:” w odnośniku o treści                          
„ - Przeprowadzenie rejestracji i dopuszczenie do eksploatacji dźwigu w jednostce 
dozoru technicznego (koszty opłaty rejestracyjnej po stronie wykonawcy). 
Zmianie ulegają zapisy ww. odnośnika, który otrzymuje brzmienie: 
- Przeprowadzenie rejestracji i dopuszczenie do eksploatacji dźwigu w jednostce dozoru 
technicznego (koszty opłaty rejestracyjnej po stronie użytkownika dźwigu). 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 


