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Krzepice, dnia 04.10.2016 r.  

 

Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa pomocy dydaktycznych” (Znak: 

ITR.271.030.2016) 

 

W odpowiedzi na złożone zapytania wykonawców, Gmina Krzepice,  ul. Częstochowska 13, 42- 

160 Krzepice (Zamawiający) na podstawie 11.2 Rozdziału 1 zapytania ofertowego, przekazuje 

treści zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:  

 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z 4 do 6 

tygodni. Prośbę naszą argumentujemy potrzebą dostarczenia komputerów w wersji edukacyjnej. 

Wymagana przez Państwa konfiguracja komputerów nie jest typową konfiguracją dostępną od ręki. 

Urządzenia, które zostaną zamówione w dystrybucji, producent musi najpierw wyprodukować. Czas 

potrzebny na dostarczenie komputerów do dystrybucji wynosi około 4 tygodni. Dodatkowo trzeba 

dokonać instalacji wymaganego oprogramowania oraz przeprowadzić instruktaż. Prosimy 

o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia w zakresie 

części nr 1 Sprzęt komputerowy, elektroniczny i oprogramowanie z 4 na 6 tygodni. 

 

Wobec powyższego Zamawiający, informuje, że podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania 

ofertowego zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie treści pkt 10.1.1 Rozdziału 1 zapytania 

ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„pkt 10.1.1. 

Część 1 – Sprzęt komputerowy, elektroniczny i oprogramowanie - 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy.  

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu udział Wykonawców, którzy na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, skorzystają z podwykonawców posiadających 
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wymaganą wiedzę i doświadczenie,  i tę wiedzę udostępnią Wykonawcy?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w postępowaniu udziału Wykonawców, którzy 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, skorzystają 

z  podwykonawców posiadających wymaganą wiedzę i doświadczenie, i tę wiedzę udostępnią 

Wykonawcy. 

Pytanie nr 3:  

Zamawiający wymagana dostarczenia wraz z ofertą identyfikatorów katalogowych, opisów, kart 

katalogowych itp., dla zaoferowanych urządzeń. Wymaga dostarczenia tych materiałów w języku 

polskim. Z załączonych materiałów, zawierających dokładne parametry i informacje o oferowanych 

urządzeniach i oprogramowaniu, ma jednoznacznie wynikać, że oferowane dostawy odpowiadaj ą̨ 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. Wielu 

producentów, a wśród nich także tych, których urządzenia spełniają wymagania opisu przedmiotu 

zamówienia, operuje wyłącznie kartami katalogowymi w języku angielskim. Często tylko karty 

katalogowe producentów są jednymi dokumentami, które w 100% potwierdzają zgodność 

zaoferowanych urządzeń z wymaganiami. 

Czy zatem Zamawiający dopuści dostarczenie kart katalogowych w języku angielskim  

z przetłumaczonymi tylko tymi fragmentami obszernych kart katalogowych, które potwierdzają 

zgodność oferty z wymaganiami?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają̨ 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart katalogowych zaoferowanych urządzeń w języku 

angielskim z przetłumaczonymi niezbędnymi fragmentami potwierdzającymi zgodność 

zaoferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca poza kartami 

katalogowymi może dostarczyć inne dokumenty, np. wydruki stron internetowych w języku 

polskim opisujących zaproponowane urządzenie. 

 

Pytanie nr 4: 

Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty 

sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku wskazania okresu gwarancji 

dłuższego niż 24 miesiące Wykonawca uzyskuje dodatkową punktację, w zakresie i na zasadach 

wskazanych w zapytaniu ofertowym, w kryterium nr 2.  

Czy ta zasada dodatkowej punktacji obejmuje również: oprogramowanie antywirusowe, dla którego 
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Zamawiający wymaga okresu ważności min. 12 miesięcy?, 

Czy wykonawca, który dla ww. pozycji zaoferuje minimalne okresy ważności (jak wyżej) i zastosuje 

się do kryterium nr 2 w pozostałym zakresie, może uzyskać maksymalną punktację?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że kryterium nr 2 nie obejmuje oprogramowania antywirusowego, 

dla którego Zamawiający wymaga okresu ważności min. 12 miesięcy. Wobec powyższego 

Wykonawca, który zaoferuje min. 12 miesięcy okres ważności dla oprogramowania 

antywirusowego niezależnie od powyższego wskazania może uzyskać dodatkowe punkty w 

ramach kryterium nr 2 na zasadach wskazanych w treści zapytania ofertowego. 

 

 

Pytanie nr 5:  

Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów, dla których producent wspiera gwarancję min. 24 

miesiące w trybie door-to-door i obejmuje to także baterię.  Pragniemy podkreślić, że tryb 

gwarancji door-to-door określany jest przez producentów tak samo. Wiąże się to z pewnymi 

obowiązkami po stronie Zamawiającego, za które odpowiada w trakcie obowiązywania gwarancji.  

To znaczy: Dostarczone komputery zostaną objęte min. 2 letnią gwarancją w trybie door-to-door. 

Zgłoszenie awarii komputerów leży jednak po stronie Zamawiającego, których jest ich 

właścicielem. Zamawiający dokonuje zgłoszenia awarii pod wskazany przez producenta 

komputerów numer darmowej infolinii, podając numer seryjny uszkodzonego monitora. Koszty 

transportu kurierskiego do i z miejsca naprawy komputerów ponosi producent komputerów 

(uwzględnione w przyznanej gwarancji). Kuriera przy odbiorze uszkodzonego sprzętu i wysyłce 

naprawionego organizuje producent komputerów. Zamawiający jest zobowiązany 

do przygotowania uszkodzonego komputera do wysyłki (odbioru przez kuriera) w oryginalnych  

opakowaniach, tj. w tych samych, w których zostały dostarczone. Kurier dostarcza komputer 

po naprawie w oryginalnych opakowaniach, nie dokonuje ich montażu. Komputery po naprawie 

są dostarczane do Zamawiającego w trybie ustawień fabrycznych. Zabezpieczenie danych 

znajdujących się na uszkodzonym komputerze i ich odtworzenie leży po stronie Zamawiającego. 

W Opisie przedmiotu zamówienia, poza wymogiem dostarczenia komputerów z gwarancją w trybie 

door to door, Zamawiający nie określa żadnych dodatkowych wymogów, które nakładałby 

na Wykonawcy chociażby przywrócenie ustawień pierwotnych (tj. ponowne aktywowanie 

i skonfigurowanie systemu operacyjnego, pakietu biurowego czy oprogramowania 

antywirusowego).  Zakres tych obowiązków w tym przypadku po stronie Zamawiającego. Prosimy 

o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości trybu i zakresu gwarancji door-to door dla komputerów.  

Odpowiedź:  
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Zamawiający informuje , iż zakres gwarancji door-to-door dla komputerów jest mu 

znany  przyjmuje obowiązki po swojej stronie, o których pisze Wykonawca. 

 

Pytanie nr 6: 

Wykonawca ma obowiązek objąć sprzęt gwarancją na zasadach określonych w treści zapytania 

ofertowego oraz specyfikacji urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek przedmiotu umowy, w terminie uzasadnionym 

technicznie, nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia usterki lub wady przez Zamawiającego, chyba że 

Oferta przewiduje okres krótszy.  

Pragniemy podkreślić, iż wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie gwarancji 

w zapytaniu ofertowym i specyfikacji urządzeń, umożliwiają wykonawcom złożenie oferty 

na standardowych warunkach określonych przez producenta. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym i specyfikacji urządzeń (szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia) określił wszystkie wymagania stawiane gwarancji na cały zakres 

przedmiotu zamówienia. Jeżeli oferta wykonawcy nie stanowi inaczej, a producenci 

zaoferowanych przez niego urządzeń realizują ten zakres w ramach standardowej gwarancji, 

Zamawiający nie wymaga gwarancji rozszerzonej. 

Pytanie nr 7: 

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawał mało precyzyjny opis systemu operacyjnego. 

W związku z tym, że występuje kilka wersji systemu Windows 10 prosimy o doszczegółowienie tego 

opisu. 

Czy Zamawiający wymaga aby zainstalowany system operacyjny posiadał m.in. następujące 

funkcje: 

- łączenie domen? 

- kryteria grupy? 

- zdalny pulpit?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymaga by system operacyjny komputerów wspierał: 

-        mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny, 

-        możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,   

-        mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanemu w systemie 

urządzenia  uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 
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Pytanie nr 8: (do § 2 pkt 5 Wzoru umowy) 

„Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

uwag istotnych” - Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „uwagi istotne”? 

Prosimy o podanie typowych dla Zamawiającego przykładów uwag istotnych w zadaniach 

o identycznym lub zbieżnym z niniejszym przedmiocie zamówienia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że pod pojęcie m „uwagi istotne” rozumie takie uwagi, które 

wpływają na możliwość korzystania z przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie jego 

funkcjonalności (limitujące korzystanie z przedmiotu umowy). 

 

Pytanie nr 9: (do §2 pkt 3 i 6 Wzoru umowy) 

pkt 3 „Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo dostawy, poprzez takie zabezpieczenie, aby 

w trakcie załadunku, transportu, rozładunku i montażu Przedmiot Umowy nie uległ uszkodzeniu. 

Załadunek, transport i rozładunek stanowi obowiązek Wykonawcy” i pkt 6. „Własność Przedmiotu 

Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru”  

Kto odpowiada za sprzęt dostarczony do klienta końcowego (jako dostawa częściowa – np. 

komputery z wdrożonym i skonfigurowany oprogramowaniem dostarczone do konkretnych szkół) 

przed podpisaniem protokołu końcowego bez uwag istotnych?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że sprzęt odbierany przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela 

w ramach dostaw częściowych, po podpisaniu stosownego protokołu częściowego staje się 

własnością Zamawiającego i tym samym za niego odpowiada. 

 

Pytanie nr 10: (do §4 pkt 3 wzoru umowy) 

Zamawiający na etapie podpisywania umowy zamierza doprecyzować zasady i zakres gwarancji 

świadczonej przez Wykonawcę. Opis przedmiotu zamówienia, poza wymaganym okresem 

minimalnym gwarancji 24 m-ce dla wszystkich urządzeń, oraz maksymalnym do 42 m-cy 

(deklarowanym przez Wykonawcę przy składaniu oferty), nie precyzuje żadnych dodatkowych 

wymagań dla zasad i zakresu gwarancji.  

Prosimy o określenie dodatkowych zasad i zakresu świadczenia gwarancji przez Wykonawców na 

etapie składania oferty, a nie po jej złożeniu. Z uwagi, że cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, 
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informacja Państwa tym zakresie ma wpływ na rzetelność wyceny wykonawców.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że z § 4 wzoru umowy wykreśla ust 3, ust. 6 oraz ust. 8 wzoru 

umowy. 

Wobec powyższego Zamawiający, informuje, że podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania 

ofertowego zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie treści §4 wzoru umowy, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….. miesięcy, licząc od daty sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy bez uwag. Uprawnienia z tytułu rękojmi 
wygasają po 3 miesiącach od upływu okresu gwarancji, jednak nie wcześniej niż przed upływem 
okresów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w 
terminie gwarancji lub rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji.  

4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek 
przedmiotu umowy, w terminie uzasadnionym technicznie, nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia usterki 
lub wady przez Zamawiającego, chyba że Oferta przewiduje okres krótszy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 4 okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  

a) w przypadku naprawy: o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia wykonania naprawy; 

b) w przypadku dokonania wymiany danej części lub całości: rozpoczyna bieg na nowo dla danej części 
lub całości od dnia dostarczenia wymienionej części lub całości” 

 

Pytanie nr 11:  (do §4 pkt 6 wzoru umowy) 

Zamawiający na etapie podpisywania umowy zamierza doprecyzować zasady świadczenia usług 

serwisowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje żadnych dodatkowych 

wymagań dla zasad świadczenia usług serwisowych.  

Prosimy o określenie zasad świadczenia usług serwisowych dla Wykonawców na etapie składania 

oferty, a nie po jej złożeniu. Z uwagi, że cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, informacja Państwa tym zakresie ma 

wpływ na rzetelność wyceny wykonawców.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że z § 4 wzoru umowy wykreśla ust 3, ust. 6 oraz ust. 8 wzoru 

umowy. 

Wobec powyższego Zamawiający, informuje, że podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania 

ofertowego zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie treści §4 wzoru umowy, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 
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„§ 4 

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….. miesięcy, licząc od daty sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy bez uwag. Uprawnienia z tytułu rękojmi 
wygasają po 3 miesiącach od upływu okresu gwarancji, jednak nie wcześniej niż przed upływem 
okresów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.  

8. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w 
terminie gwarancji lub rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji. 

9. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek 
przedmiotu umowy, w terminie uzasadnionym technicznie, nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia usterki 
lub wady przez Zamawiającego, chyba że Oferta przewiduje okres krótszy.  

10.  W przypadkach określonych w ust. 4 okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  

c) w przypadku naprawy: o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia wykonania naprawy; 

d) w przypadku dokonania wymiany danej części lub całości: rozpoczyna bieg na nowo dla danej części 
lub całości od dnia dostarczenia wymienionej części lub całości” 

 

Pytanie nr 12: (do §4 pkt 8 wzoru umowy) 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie nieodpłatnych przeglądów okresowych według zasad, 

których Zamawiający nie podaje w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.  

Prosimy o określenie zasad świadczenia nieodpłatnych przeglądów okresowych przez Wykonawców 

na etapie składania oferty, a nie po jej złożeniu. Z uwagi, że cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, 

informacja Państwa tym zakresie ma wpływ na rzetelność wyceny wykonawców.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że z § 4 wzoru umowy wykreśla ust 3, ust. 6 oraz ust. 8 wzoru 

umowy. 

Wobec powyższego Zamawiający, informuje, że podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania 

ofertowego zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie treści §4 wzoru umowy, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§ 4 

11.  Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.  

12.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….. miesięcy, licząc od daty sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy bez uwag. Uprawnienia z tytułu rękojmi 
wygasają po 3 miesiącach od upływu okresu gwarancji, jednak nie wcześniej niż przed upływem 
okresów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.  

13.  Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w 
terminie gwarancji lub rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji. 

14.  Wykonawca obowiązany jest do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek 
przedmiotu umowy, w terminie uzasadnionym technicznie, nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia usterki 
lub wady przez Zamawiającego, chyba że Oferta przewiduje okres krótszy.  
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15.  W przypadkach określonych w ust. 4 okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  

e) w przypadku naprawy: o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia wykonania naprawy; 

f) w przypadku dokonania wymiany danej części lub całości: rozpoczyna bieg na nowo dla danej części 
lub całości od dnia dostarczenia wymienionej części lub całości” 

 

Pytanie nr 13: (do §2 wzoru umowy) 

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do: ......................................... w terminie do dnia 

.................................... przy czym datę̨ tę uznaje się za końcowy termin realizacji całego 

Przedmiotu Umowy, łącznie z montażem, uruchomieniem oraz instalacją oprogramowania 

(o ile jest wymagane), testami itp.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów Przedmiotu Umowy w miejsce 

dostawy i rozpoczęcia montażu*, instalacji* i uruchomienia* (*jeżeli dotyczy) najpóźniej do 

dnia .... .....zobowiązując się do poinformowania o powyższym Zamawiającego na piśmie z 

co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Jak należy zastosować się do tego punktu w przypadku, kiedy wykonawca podzieli sobie dostawy na 

części, np. najpierw dostawa zestawów interaktywnych (tablice i projektory), w dodatkowym 

terminie dostawa komputerów czy pozostałych elementów? Zamawiający nie blokuje dostaw 

częściowych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, termin o którym mowa w § 2 ust 1 wzoru umowy jest terminem 

wynikającym w pkt 10.1.1. rozdziału 1 zapytania ofertowego – i wynosi odpowiednio 6 tygodni  

od dnia podpisania umowy -w przypadku części nr 1 zamówienia lub 60 dni od dnia 

podpisania umowy - w przypadku części nr 2 zamówienia (data dzienna będzie możliwa do 

wskazania dopiero na etapie podpisywania umowy. Termin ten dotyczy całego przedmiotu 

zamówienia, w ramach poszczególnych części.  

Natomiast termin/terminy, o których mowa w § 2 ust 2 wzoru umowy wskazuje sam 

wykonawca i dotyczy on dostawy elementów przedmiotu umowy w ramach poszczególnych 

części. Zamawiający nie wyklucza wskazania różnych terminów dla poszczególnych 

elementów zamówienia (np. inny termin dla dostawy zestawów interaktywnych (tablice i 

projektory), inny termin na dostawę komputerów czy pozostałych elementów), niemnie j jednak 

termin/terminy ten -określony przez Wykonawcę  powinien być tak wyznaczony aby 

zakończenie realizacji poszczególnych dostaw oraz odbioru końcowego nie przekroczyło 

terminu, którym mowa w §2 ust 1 wzoru umowy.  
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Pytanie nr 14:  (do §5 wzoru umowy) 

Wobec wątpliwości przedstawionych w pytaniu 14., rozbieżny wydaje się punkt związany z karami 

umownymi za nie dostarczenie w terminie przedmiotu umowy/ elementów przedmiotu umowy. 

Prosilibyśmy o wyjaśnienie różnic pomiędzy pkt. 2 &2 a pkt. b) &5. 

„””””””””1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

a)  za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,    

b)  za opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w miejsce dostawy i rozpoczęciu montażu* 

instalacji* uruchomienia* (jeżeli dotyczy)- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,   ””””””” 

Poza tym Wykonawca  w swoim zakresie obowiązków nie ma diagnozowania usterek. Za 

zdiagnozowanie usterek odpowiada Zamawiający, który jest zobowiązany to zrobić zgłaszając 

reklamację. Wobec tego poniższy zapis wydaje się bezpodstawny.  

„”””””””””d)  za opóźnienie w zdiagnozowaniu usterki - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od chwili powiadomienia o usterce, „”””””” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, kara umowna, o które j mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy dotyczy 

naruszenia przez Wykonawcę terminu o którym mowa w §2 ust 1 wzoru umowy.  Natomiast 

kara umowna, o której mowa w § 5 ust 2 dotyczy naruszenia przez Wykonawcę 

terminu/terminów o którym mowa w §2 ust 2 wzoru umowy.   

Ponadto Zamawiający informuje, że z §5  wzoru umowy wykreśla ust. 1 d). 

Wobec powyższego podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania ofertowego zmienia treść 

zapytania ofertowego w zakresie treści §5 ust 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„§5 ust 1 wzoru umowy. 

Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w miejsce dostawy i rozpoczęciu 
montażu* instalacji* uruchomienia* (jeżeli dotyczy)- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 

1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie 

gwarancji lub  rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 
0,5 % całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek , 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % całości 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1. „ 

 

Pytanie nr 15: (do §8 wzoru umowy) 

Zapis z umowy: „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić́ od umowy w terminie 30 od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach”. 

Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się do sytuacji, kiedy umowa została podpisana, sprzęt 

został zamówiony do produkcji w celu jej zrealizowania, a Zamawiający decyduje się odstąpić od 

umowy. Wykonawca, który zamówił sprzęt nie może odstąpić od umowy z dystrybutorem/ 

producentem i musi sprzęt odebrać oraz za niego zapłacić.  

Czy w takim przypadku Zamawiający odbierze sprzęt?  

Dodatkowo należy zauważyć że przyjęty przez Państwa termin 30 dni na ewentualne odstąpienie 

wykraczałby poza termin realizacji części 1 zadania, przynajmniej pierwotnie przyjęty.  

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje, że podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania ofertowego zmienia 

treść zapytania ofertowego w zakresie treści § 8 wzoru umowy, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„§ 8 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.” 

 

 

Pytanie nr 16: 

Czy możemy prosić Zleceniodawcę o doprecyzowanie informacji dotyczących szafy metalowej 

z odciągiem na odczynniki (odciąg grawitacyjny czy elektryczny oraz przybliżone wymiary szafy), 

oraz dygestorium (czy ma być nastołowe, a jeżeli tak, to czy szczelinowe i jakie wyposażenie 

ma posiadać: oświetlenie, zlewozmywak z kranem, przyłącze gazowe) 

Odpowiedź:  
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Zamawiający informuje, że Szafka winna być wykonana ze stali pokryte j farbą 

chemoodporną, odciąg grawitacyjny, wymiary szafki powinny być dostosowane do wymiarów 

dygestorium, tj. wskazane jest aby szafka zamontowana mogła być pod dygestorium. Wymiar 

szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2010 /mm/ (szerokość, głębokość, 

wysokość). 

Dygestorium szczelinowe.  Dygestorium winno być wyposażone w oświetlenie, zlew z kranem 

oraz zawór gazowy. 

 

Ponadto Zamawiający, informuje, że podstawie pkt. 12.1 Rozdziału 1 zapytania ofertowego oraz 

pkt 12.2. Rozdziału 1 zapytania ofertowego zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie: 

1. treści pkt 4.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„pkt 4.1. (Rozdziału 3 zapytania ofertowego) 

Oferty winny być złożone w siedzibie Firmy PROZAM Piotr Pieprzyca 

ul. Husarii Polskiej 28B, 43-100 Tychy, w dni robocze (z wyłączeniem sobót), w godzinach od 

08.30 do 15:30, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.10.2016 r. do godziny 10.00. 

 

2. treści pkt 4.2 Rozdziału 3 zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4.2. (Rozdziału 3 zapytania ofertowego) 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Firmy PROZAM Piotr Pieprzyca 

ul. Husarii Polskiej 28B, 43-100 Tychy, w dniu 07.10.2016 r.  o godzinie 10.15. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 07.10.2016 r. do godziny 10:00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 07.10.2016 r. o godzinie 10.15. 

 

 

 

 

 

 


