
                                                               
 

 

Projekt „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu 
ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury 
środowiskowej”  (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.). 

                                                               
Zam. 8/2021/ZO/KONTENERY                                                                              Olsztyn, dnia 05.08.2021 r. 
 
 

                                                                                         Do wiadomości  
                                                                                         wszystkich uczestników  
                                                                                         postępowania 
 

 
Dotyczy: zapytania ofertowego pt. Dostawa wentylacji mechanicznej z rekuperacją i akcesoriami na 
potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii 
odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym 
uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-
0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.) Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20. Działanie 
2.1. Innowacje w Akwakulturze. 
 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA NR 1 
 

Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie działając, 
niniejszym wyjaśnia treść opisu przedmiotu zamówienia,  odpowiadając na pytania zadane w toku 
postępowania. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający zaakceptuje aby w zaoferowanym pilocie nie było wyświetlacza LCD? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie nr 2: 
Ad. „Rekuperator tzw. decentralny, jednorurowy (rura teleskopowa w zakresie długości 300 – 550 
mm)” 
Czy Zamawiający zaakceptuje rurę o długości 50 cm? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie nr 3: 
W umowie jest informacja o warunkach gwarancji oraz rękojmi  
Jesteśmy firmą handlową i nie oferujemy naprawy  na miejscu  
Urządzenie należy odesłać do nas na serwis . Naprawa w ciągu 2 lat odbywa się u nas w siedzibie  
Towar wysyłamy tylko kurierem ( paczka /paleta ) , nie  zajmujemy się rozpakowaniem , montażem , 
podłączeniem oraz uruchomieniem  
Nie zajmujemy się również szkoleniem pracowników oraz konserwacją  
Forma płatności , nie dłuższy niż 14 dni , wymagana przedpłata 30 %  
Odpowiedź:  
Gwarancja, do której udzielania dochodzi przy sprzedaży, uregulowana jest w art. 577–581 Kodeksu 
cywilnego a Gwarantem jest podmiot udzielający gwarancji co w tym wypadku oznacza Sprzedawcę.  



Zamawiający może modyfikować zapisy umowy w zakresie serwisu, dostawy i jej realizacji w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego oraz zapisy dotyczące instruktażu pracowników lecz podstawowe 
zasady i realizacja gwarancji zostaną zachowane.  
Zamawiający wyraża również zgodę aby termin płatności wynosił 14 dni od dnia poprawnie 
dostarczonej faktury VAT.  
 


