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Strona internetowa Zamawiającego 
 
Dotyczy: przetarg nieograniczony: ,,Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej w m. Kajkowo, ul. Polna” 
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 
 
 

Pytanie: 
Działając w imieniu podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty w przetargu, na podstawie 
przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - dalej: p.z.p. oraz na podstawie rozdziału 7 pkt 7.5 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), to jest następujących kwestii, wynikających  
z pkt 12 załącznika nr 9 do SIWZ -Oświadczenie gwarancyjne: 
1) Zupełnie niezrozumiałe dla wykonawcy jest domaganie się przez Zamawiającego pisemnej 
informacji o obowiązkowym serwisowaniu urządzeń, instalacji, systemów itp. przez 
autoryzowane jednostki przed ich zainstalowaniem. 
Wszelkie informacje dotyczące sposobu eksploatacji obiektu budowlanego, w tym również 
warunków i terminów wykonywania przeglądów serwisowych poszczególnych jego 
elementów, zawarte będą w dokumentacji, która zostanie przekazana Zamawiającemu w 
chwili dokonania odbioru końcowego. Przed tą datą obowiązek wykonywania przeglądów 
serwisowych nie powstanie. Wobec tego nałożenie na wykonawcę dodatkowego obowiązku 
informacyjnego nie znajduje żadnego uzasadnienia - zarówno prawnego, jak i faktycznego. 
 
Odpowiedź:  Zdaniem Zamawiającego nie budzi zastrzeżeń przedłożenie przez Wykonawcę 
pisemnej informacji o obowiązku serwisowania urządzeń instalacji, systemów  itp., co do 
których producent / dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez 
autoryzowane jednostki, gdyż jednym z kryteriów wyboru oferty jest gwarancja. A 
serwisowanie jest elementem gwarancji. 
 
 
Pytanie:  
2) Całkowicie niezrozumiałe jest również nakładanie na wykonawcę obowiązku prowadzenia 
książki z czynności serwisowych i obsługowych. 
Po pierwsze, należy wyraźnie podkreślić, że załącznik nr 9, w którym znajduje się 
kwestionowany pkt 12, dotyczy oświadczenia gwarancyjnego, czyli obowiązków wykonawcy 
wynikających z udzielonej gwarancji jakości. Oznacza to, że uregulowanie w tym załączniku 
kwestii wykraczających poza ramy prawne gwarancji jakości i sprzeczne z jej naturą, stanowi 
naruszenie prawa. Zapisy te nie mogą zatem dotyczyć jakichkolwiek kwestii związanych  
z używaniem (eksploatacją, obsługą) obiektu budowlanego. 
Bez wątpienia natomiast prowadzenie książki z czynności serwisowych i obsługowych nie 
dotyczy zapewnienia odpowiedniej jakości obiektu budowlanego. Fakt, iż wykonawca będzie 



przeprowadzał lub uczestniczył w niektórych czynnościach podlegających wpisowi do tej 
książki nie uzasadnia obciążenia wykonawcy obowiązkiem jej prowadzenia - albowiem to nie 
wykonawca bidzie odpowiadał za obsługę (eksploatację) obiektu. Co więcej, jak wykazano we 
wniosku z dnia 17 listopada 2017 r. - wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu na sposób 
eksploatacji obiektu. 
Z oczywistych względów zatem książka z czynności serwisowych i obsługowych powinna być 
prowadzona przez  podmiot zajmujący się eksploatacją obiektu budowlanego. 
 
Odpowiedź:   Wykonawca będzie prowadził książkę lub przedstawiał protokół serwisowy 
sporządzony przez autoryzowane jednostki z przeprowadzonych czynności serwisowych i 
obsługowych.  Zmodyfikowany  o powyższy zapis  załącznik nr 9  umieszcza się na stronie 
internetowej Zamawiającego. W tytule załącznika OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE (po 

modyfikacji z dnia 29 listopada 2017) 

 
 


