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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
w trybie zapytania ofertowego na dostawę 
nowych urządzeń rejestrujących tor jazdy 
(wideorejestratorów jazdy) oraz drukarki

EOP.334.2.22

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę nowych urządzeń rejestrujących tor jazdy 
(wideorejestratorów jazdy) oraz drukarki

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWERGO

W związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego Zamawiający 
wyjaśnia:
Pytanie 1:
w Umowie jest zapis "zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane przez Zamawiającego, telefonicznie pod
numerem .......................... , pocztą elektroniczną na adres ................................................. bądź listownie na
adres Wykonawcy wskazany w Umowie” -  Czy ten zapis możemy usunąć?
Uzasadnienie:
W przypadku reklamacji towaru klienci sami dostarczają nam towar w celu zgłoszenia 
reklamacji...Ewentualnym rozwiązaniem jest zakupienie dodatkowej gwarancji do sprzętów. Wówczas 
faktycznie jest serwis door to door.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Jednakże modyfikuje go w następujący sposób „zgłoszenia
gwarancyjne będą dokonywane przez Zamawiającego, telefonicznie pod numerem .......................... , pocztą
elektroniczną na adres ................................................ , listownie na adres Wykonawcy wskazany w Umowie
bądź osobiście w siedzibie Wykonawcy”. Ponadto wyjaśniam, iż w Formularzu Ofertowym Wykonawca 
oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 
zamówienia. W związku z czym po stronie Wykonawcy leży wyliczenie wszystkich kosztów, które będą 
składały się na ostateczną cenę towaru.

Pytanie 2:
Pełna dostępność produktów u Dostawcy pod koniec przyszłego tygodnia, transakcja może się wydłużyć do 15 
lutego -  czy termin jest akceptowany przez Państwa?
Odpowiedź:
Zamawiający stwierdza, iż termin 15.02.2022 r. jest terminem mieszczącym się w terminie realizacji 
zamówienia tj. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres 
email: nrzetargi@wsnr.bial vstok.pl

Dział Magdalena Olchanowska
Organizacyjno-Prawny Inspektor ds. organizacyjno- Prawnych
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