Sosnowiec, dnia 08.03.2016 r.
Znak sprawy:
ZP.1.3.2016

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ZAKUP NOWOCZESNEGO ZESTAWU
SPRZĘTU KINA CYFROWEGO DO PROJEKCJI W SALI
WIDOWISKO – KONCERTOWEJ „MUZA”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej „ustawy”, Zamawiający w odpowiedzi na
wystąpienia Wykonawców o wyjaśnienie treści zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1.
W związku z opublikowaną SIWZ do przetargu na zakup sprzetu kina cyfrowego wnosimy
protest co do zakresu objętego gwarancją:
W punkcie:
„III. Opis przedmiotu zamówienia
…..W zakresie świadczenia usług serwisowych dostarczonego sprzętu w całym okresie na
jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości. Zamawiający wymaga……..
d) serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę
jest bezpłatny z uwzględnieniem kosztów materiałów eksploatacyjnych i części
zamiennych, przewidzianych do wymiany w dokumentacji sprzętu;”
Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami serwis gwarancyjny nie obejmuje materiałów
eksploatacyjnych, w tym w szczególności lamp projekcyjnych, które są objęte osobną
gwarancją ich producenta, a ta w zależności od typu lampy wynosić może np. 1500 godzin
pracy.
Zawsze koszty materiałów eksploatacyjnych należą do Użytkownika sprzętu albo powinny
być one wyraźnie wymienione na liście towarów jakie obejmuje dostawa. Nie mogą jednak
być elementem gwarancji.
Ponadto, ponieważ nie jest możliwe ustalenie jak intensywna będzie eksploatacja sprzętu,
czyli przeliczenie na ile miesięcy „wystarczy” dostarczona lampa nie jest również możliwa
kalkulacja kosztów lamp w całym okresie gwarancyjnym, tym bardziej jeśli Zamawiający
zastosował kryterium przedłużonej gwarancji (aż do 60 miesięcy) jako jednego z czynników
oceny ofert.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści rozdziału III.
„Opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób:
Punkt 6. d) otrzymuje brzmienie:

d) serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę jest
bezpłatny;
Wykreśleniu ulega punkt 7 rozdz. III w brzmieniu:
Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę usług serwisowych w okresie
pogwarancyjnym w zakresie dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez
okres 10 lat, licząc od daty, w której upłynął termin gwarancji jakości udzielonej przez
Wykonawcę Zamawiającemu na bezawaryjną pracę sprzętu.
Pytanie 2.
Zwracamy się z prośba o podanie następujących parametrów:
1. Odległość od: Materiału ekranowego Harkness Screens, typ Spectral 240D – o
wymiarach obrazu 9,30m x 3,90m do: tylnej ściany Sali Widowiskowo –Koncertowej
Muza,
2. Odłegłość od: Materiału ekranowego Harkness Screens, typ Matt Plus, o wymiarach
obrazu 8,00m x 3,35m do: miejsca zamontowania Projektora HD – 1-cip DLP, 7000ANSI
Im,WXGA.
Odpowiedź:
1. Odległość od: Materiału ekranowego Harkness Screens, typ Spectral 240D – o
wymiarach obrazu 9,30m x 3,90m do: tylnej ściany Sali Widowiskowo –Koncertowej
Muza - wynosi 5,7m.
Odległość projektora do ekranu 9,30m x 3,90m- wynosi 17,6m.
2. Odległość od: Materiału ekranowego Harkness Screens, typ Matt Plus, o wymiarach
obrazu 8,00m x 3,35m do: miejsca zamontowania Projektora HD – 1-cip DLP,
7000ANSI Im,WXGA – wynosi 11,6m.
Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr
ZP.1.3.2016.
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