
    Chorzów, dnia 20.03.2017 r. 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/222/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa 2 kompletów fabrycznie nowych opończy 

(harmonii) firmy Hübner GmbH do wagonu typu 116 Nd nr 800 - naprawa powypadkowa”– nr 

sprawy: ZUR/222/2017, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział 12 ust. 2 

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31 marca br. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Pytanie 2: 
Umowa § 2 ust. 3 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści, dodając zapis „Pracownik Zamawiającego dokona 

rozładunku przedmiotu zamówienia, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zniszczenie  

i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie rozładunku.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Do momentu podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego odpowiedzialność za transport i rozładunek przedmiotu 

zamówienia ponosi Wykonawca.  

 

Pytanie 3: 
Umowa § 2 ust. 5 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści, dodając zapis, że podpisanie dowodu dostawy zostanie 

dokonane niezwłocznie po fizycznym odbiorze dostawy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu § 2 ust. 5 Umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Za wykonaną dostawę rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca 

wskazanego  w ust. 2, którego odbiór potwierdzony będzie dowodem dostawy 

(dowód WZ lub lista wydawcza) wystawionym przez Wykonawcę i podpisanym 

przez pracownika Zamawiającego niezwłocznie po fizycznym odbiorze dostawy”. 

 

Pytanie 4: 
Umowa § 2 ust. 6 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że w przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia 

załadunek przedmiotu zamówienia na samochód Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Do momentu podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego odpowiedzialność za transport i rozładunek (załadunek) 

przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.  

 



 

Pytanie 5: 
Umowa § 5 

W ocenie Wykonawcy zapis jest niezgodny z prawem oraz orzecznictwem, Wykonawca wnosi                

o doprecyzowanie, że zakaz dotyczy pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego w czasie 

realizacji Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zabrania zatrudniania swoich pracowników przy realizacji przedmiotu 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

Pytanie 6: 
Umowa § 6 ust. 2 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów, by czas na naprawę lub wymianę w ramach gwarancji wynosił      

21 dni roboczych i był liczony od dnia uznania zasadności reklamacji przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy wad stwierdzonych            

w okresie gwarancji do 21 dni od daty złożenia reklamacji. 

 

Pytanie 7: 
Umowa § 6 ust. 2 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że w przypadku naprawy gwarancyjnej, która będzie 

realizowana poza terenem Zamawiającego lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, 

pakowanie zapewniające bezpieczny transport, załadunek i ponowny rozładunek leżą po stronie 

Zamawiającego, natomiast transport leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 
Umowa § 6 ust. 4 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że okres gwarancji elementu naprawianego wydłuża się o czas 

wynikający z naprawy. 

Odpowiedź: 

Przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z naprawy precyzuje § 6 ust. 5 Umowy. 
 

Pytanie 9: 
Umowa § 8 

Wykonawca wnosi o każdorazową zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10: 
Umowa § 8 

Wykonawca wnosi o dodanie punktu, określającego maksymalną łączną wysokość kar umownych  

z tytułu realizacji umowy na 20% wartości Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 11: 



Umowa § 8 ust. 2 

Wykonawca wnosi usunięcie ustępu w całości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 12: 
Umowa § 8 ust. 3 

Wykonawca wnosi o usunięcie ustępu w całości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie 13: 
Umowa § 8 ust. 4 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, mówiącego, że odstąpienie od Umowy jest możliwe po 

wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i tylko w przypadku ich nieusunięcia 

zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Proponuje się uzupełnienie zapisu           
§ 8 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać po wcześniejszym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W przypadku ich nieusunięcia w terminie wskazanym      

w wezwaniu Zamawiający może  skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od 

wystąpienia uzasadniających go przesłanek”. 

 
 

Pytanie 14: 
Umowa § 8 ust. 4 lit. b) 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia „rażące zaniedbanie zobowiązań umownych” lub 

usunięcie punktu w całości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 8 ust. 4 b) Umowy zapisu pojęcie „rażące 

zaniedbanie zobowiązań umownych” 

 


