
 

         Chojnice, 23.07.2013 r. 
 

 
33/3/36/360/2013 
 

 

Działając na podstawie art. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Chojnicki Dom 

Kultury udziela odpowiedzi na postawione zapytania do ogłoszonego w dniu 17.07.2013 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 146323 – 2013 przetargu nieograniczonego na: 

 

Wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu i nagłośnienia 

kinowego dla Chojnickiego Domu Kultury” 

 

Pytanie nr 1 

Wniosek o zmianę treści projektu umowy (zał. numer 6) do SWIZ w punkcie 8. 

 

Aktualna treść: 

8.Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji 

serwisu tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady i usunięcie wynosi 12 godzin w dni robocze, 

16 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa 

wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

sprowadzenia tych części. 

 

Proponowana treść: 

8.Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji 

serwisu tj. diagnoza wady i usunięcie wynosi 12 godzin w dni robocze, 16 godzin w dni 

świąteczne licząc od momentu zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia 

części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. 

 

Odpowiedź: 

Chojnicki Dom Kultury wprowadza zmianę do treści projektu umowy (zał. nr 6 do SIWZ), 

§7, pkt. 8. 

 

Pierwotna treść: 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji 

serwisu tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady i usunięcie wynosi 12 godzin w dni robocze, 

16 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa 

wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

sprowadzenia tych części. 

 

Zmieniona treść: 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji 

serwisu tj. diagnoza wady i usunięcie wynosi 12 godzin w dni robocze, 16 godzin w dni 

świąteczne licząc od momentu zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia 

części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. 

 

 

 


