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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/133/2016. 
 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa mechanizmów dźwigniowych hamulca 

szczękowego 105N z samoregulacją luzu”- nr sprawy: FZ/133/2016, wyjaśniam: 

 

Pytanie nr 1 

Czy pojęcia "przedmiot zamówienia" , "asortyment" i "materiał" należy rozumieć jako 

tożsame? 

Odpowiedź: 

Zamawiający stwierdza, że ww. określenia uważa za tożsame. 

 

Pytanie nr 2 

Rysunki 1,2, i 3 wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przedstawiają rozwiązanie 

jednego  z producentów mechanizmów dźwigniowych z samoregulacją. Umowa w par 2. p 1 

nakazuje zadeklarowanie  zgodności przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu 

zamówienia i przedłożonej ofercie. 

Oferent innego (np. znanego lepszego rozwiązania z dwustronnie podpartym 

samoregulatorem) jest zatem  zawsze wykluczony , ponieważ deklarując zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia i składając ofertę zawierającą opis rozwiązania innego, świadczy 

nieprawdę. Proszę o interpretację zapisu p 2 par 2 ponieważ treści umowy nie można zmienić. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ze względu na długoletnie, sprawdzone i niezawodne użytkowanie 

mechanizmów dźwigniowych z samoregulacją luzu wymaga wykonania przedmiotowego 

asortymentu  zgodnie  z Opisem przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie nadmieniamy, iż w paragrafie 2 pkt 2 wzoru umowy Zamawiający wymaga 

przedstawienia wraz z dostawą wymaganych dokumentów. 

 

Pytanie nr 3 

Rozdział 14 punkt 2  pozwala Zamawiającemu zawrzeć umowę do daty związania ofertą, 

czyli 60 dni od 15 lutego 2016. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 28 sztuk 

mechanizmów dnia 22 lutego 2016, w przeciwnym razie grożą mu kary w wysokości 3% x 60 

dni razy 28 x cena jednostkowa. Jest to około połowy wartości całej dostawy. Jaką 

interpretację  co do własności, zobowiązań wzajemnych itp.  należy przyjąć dla  części 

dostawy zrealizowanej bez  umowy?    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

przetargu, tj. przed dostarczeniem pierwszej partii materiału. 

 

Pytanie nr 4 

stosownie do treści punktu 1 rozdziału 7 SIWZ proszę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytanie: 



Czy przewidziane w par 6 projektu umowy kary umowne mogą wynosić 0,3 %  wartości 

niedostarczonej części za każdy dzień zwłoki?. Podana wielkość 3% jest niewspółmierna do 

wartości zamówienia oraz przede wszystkim terminu pierwszej dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w paragrafie 6 wzoru umowy. 
  

 

 

 

 

 


