
        Chorzów, dnia 15.11.2017 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/499-2/2017. 

 

 

W związku z wpłynięciem propozycji zmian do wzoru umowy przesłanej przez jednego  

z Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego 

pn.: „Remont kapitalny tokarki karuzelowej typu 1512 dla warsztatu remontowego ZUR” – nr 

sprawy: ZUR/499-2/2017, wyjaśniamy: 

 

Pytanie Nr 1: 

 Proponujemy dopisać następujące punkty do umowy: 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć urządzenia dźwigowe (suwnica) wraz              

z obsługą oraz zawiesia do demontażu, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający gwarantuje, iż pierwotne miejsce posadowienia maszyny nie ulegnie zmianie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy o zapisy: 

§ 3 

14. Zamawiający udostępni urządzenie dźwigowe (suwnica 10T) wraz z obsługą oraz   

zawiesia do demontażu, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu umowy. 

15. Zamawiający gwarantuje, iż miejsce posadowienia maszyny nie ulegnie zmianie. 
 

Pytanie Nr 2:  
 

§ 6 

Proponujemy następujące brzmienie: 

1. Na wykonaną naprawę Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty 

odebrania przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik. 

2. Strony wyłączają zastosowanie przepisów o rękojmi (pozostałe punkty proponujemy 

wykreślić). 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 umowy pkt 1, który otrzymuje brzmienie:  

„Na wykonaną naprawę Wykonawca udziela ………(minimum 24 miesięcznej) 

gwarancji liczonej od daty odebrania przedmiotu umowy”. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie umowy  o zapis: 

Strony wyłączają zastosowanie przepisów o rękojmi. 

Pozostałe zapisy § 6 pozostają bez zmian. 
 

Pytanie Nr 3: 

 

§ 8 

Proponujemy dopisać punkty:  

2.    Zamawiający zobowiązany jest: 

2.1. zabezpieczenia środków eksploatacyjnych do uruchomienia obrabiarki zgodnie z 

dostarczoną specyfikacją, 

2.2. ustawienia maszyny w miejscu docelowym, 

2.3. podłączenia instalacji chłodziwa do maszyny na dzień uruchomienia, 

2.4. doprowadzenia kabla zasilającego umożliwiającego przyłączenie obrabiarki, 

3.    Wykonawca zobowiązany jest do: 



3.1. usunięcia zabezpieczenia transportowego z maszyny,  

3.2. uruchomienia i wypoziomowania maszyny w miejscu posadowienia, 

 

Odpowiedź: 

 

§ 8 pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 7 umowy, poprzez dodanie następujących zapisów: 

 

§ 7 

4. Zamawiający zabezpieczy środki eksploatacyjne do uruchomienia obrabiarki po 

remoncie zgodnie z dostarczoną specyfikacją. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zabezpieczenia transportowego z maszyny. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do montażu (wymóg OPZ), uruchomienia                           

i wypoziomowania maszyny w miejscu posadowienia. 

Na wprowadzenie pozostałych zapisów Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  Nr 4: 

Załącznik nr 2 

Harmonogram rzeczowo – finansowy proponujemy wykreślić, ponieważ jest niemożliwy do 

uzupełnienia. 
 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy wymagany jest w celu określenia 

wysokości środków finansowych potrzebnych do zabezpieczenia zadania przez Zamawiającego 

jeszcze w roku 2017 i pozostałej części w roku 2018. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie harmonogramu. 

 

 

 

 

 

 
 


