
        Chorzów, dnia 16.02.2017 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/163/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa kształtownika Ri310C1 R220G1 - szyna 

blokowa typu BL180”– nr sprawy: ZUR/163/2017, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Odnośnie przedmiotu zamówienia: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę kształtownika Ri310C1 R220G1 

wykonanego zgodnie z normą EN 14811, czyli zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego pisma? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostawę kształtownika Ri310C1 R220G1 wykonanego zgodnie z 

normą EN 14811. 

 

Pytanie 2: 

Odnośnie wzoru umowy §1 ust. 5: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty jakościowe (atest 3.1 

oraz deklaracje zgodności) na dostarczony kształtownik zostały przesłane drogą pocztową 

(ewentualnie dodatkowo e-mailem lub faksem). 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 dokumenty jakościowe na dostarczony kształtownik zostały 

przesłane drogą pocztową, dodatkowo e-mailem lub faksem. 

 

Pytanie 3: 

Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 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 nie przewiduje modyfikacji zapisów §3 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie 4: 

Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 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 nie przewiduje modyfikacji zapisów §3 ust. 4 wzoru umowy. 

 

Pytanie 5: 

Odnośnie wzoru umowy §3 ust. 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 ust. 5 wzoru umowy. 

 

 

Pytanie 6: 

Odnośnie wzoru umowy §6 ust. 1 pkt. 1.1: 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów poprzez obniżenie kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy do poziomu 

10% wartości umowy netto 

b) 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 ust. 1 pkt. 1.1 wzoru umowy. 

 

 


