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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/563/2015 
 

 

 

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa 1800 mb szyn tramwajowych na zadanie: 

remont odcinka od ul. Stabika do przystanku Polna w Chorzowie oraz 2610 mb szyn 

kolejowych oraz 216 mb szyn tramwajowych na zadanie: kontynuacja prac do Parku 

Pileckiego w Zabrzu Makoszowach”. - nr sprawy: FZ/563/2015, wyjaśniam: 

 

 

Pytanie nr 1 

Odnośnie wzoru umowy §2 pkt.2: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty jakościowe na 

dostarczone szyny zostały przesłane drogą pocztową (ewentualnie dodatkowo e-mailem lub 

faxem). W związku z faktem, iż dostawy realizowane są transportem przewoźnika istnieją 

poważne, obiektywne trudności dołączenia do dostawy i skutecznego doręczenia tak ważnych 

dokumentów. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza aby świadectwo jakości wyrobu lub świadectwo dopuszczenia 

wyrobu do stosowania w ruchu pociągów Wykonawca dostarczył drogą pocztową oraz 

dodatkowo e-mailem lub faksem. 

 

Pytanie nr 2 

Odnośnie wzoru umowy §3 pkt.3: 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów poprzez zmianę ilości dni, w ciągu 

których Zamawiający powinien przedłożyć Wykonawcy pisemną reklamację, z 14 na 7 od 

daty stwierdzenia wady? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów § 3 pkt 3 

Wzoru umowy: 

jest: 

Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy, w okresie 

gwarancji obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji na piśmie, 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

winno być: 

Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy, w okresie 

gwarancji obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji na piśmie, 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady. 

 

Pytanie nr 3 

Odnośnie wzoru umowy § 3 pkt.4: 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów poprzez zmianę ilości dni, w ciągu 

których Wykonawca powinien udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację, z 5 

na 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów § 3 pkt 4 

Wzoru umowy: 

jest: 



Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 5 dni 

roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uważana za uznaną 

w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

winno być: 

Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 

10 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uważana           

za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4 

Odnośnie wzoru umowy §3 pkt.5: 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów poprzez zmianę ilości dni, w ciągu 

których Wykonawca powinien usunąć wady gwarancyjne, z 14 na 30 od daty stwierdzenia 

wady? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów § 3 pkt 5 Wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Odnośnie wzoru umowy §6 pkt.1 ppkt. a): 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów poprzez obniżenie kar umownych: 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy do poziomu 10% 

wartości umowy netto 

- wynikających z opóźnienia lub zwłoki w dostawie w zakresie ujętym w zamówieniu do 

poziomu 0,5% ceny netto niedostarczonego materiału za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki 

licząc od wyznaczonego terminu dostawy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów § 6 pkt 1 ppkt a) Wzoru umowy. 

 


