
        Chorzów, dnia 12.03.2018 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZTS/162/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Zakup i montaż wyłączników próżniowych średniego 

napięcia wraz z dostawą” – nr sprawy: ZTS/162/2018, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie klauzuli o następującej 

treści "Strony zgodnie oświadczają, iż przelew wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy jest dopuszczalny wyłącznie na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. Strony potwierdzają 

fakt dokonania przelewu na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. a …………. (dłużnik) z chwilą 

zawarcia umowy zobowiązuje się do dokonywania wszelkich płatności na poczet 

wierzytelności wynikających z umowy na rachunek 95 1750 0009 0000 0000 3780 6657. 

Przelew praw do wierzytelności nie może być odwołany bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank 

Polska S.A. "  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia w umowie ww. klauzuli.  

 

Pytanie 2: 

W związku z faktem, iż w dokumentacji SIWZ brak jest podanego dokładnego dnia do 

którego należy składać oferty w przedmiotowym postępowaniu, jak również dokładnej daty 

otwarcia ofert prosimy o potwierdzenie terminów wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu 

jako tożsamych z tym jakie powinny być wprowadzone do SIWZ. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że termin składania ofert zgodnie z ogłoszeniem ustalono na dzień 15.03.2018 

r. godz. 12:00 natomiast otwarcie ofert ustalono na dzień 15.03.2018 r. godz. 12:15. SIWZ  

z uzupełnionymi datami została zamieszczona na stronie internetowej   

 

 

Pytanie 3: 

Zgodnie z zapisami rozdziału 14 SIWZ pkt. 5 Zamawiający będzie obliczał należną punktację 

za udzieloną gwarancję „… w przedziale od 12 do 36 miesięcy…” z wg wskazanego wzoru 

arytmetycznego. W wyjaśnieniach do przyjętej zasady obliczeniowej Zamawiający wskazał, 

że: „Gn – oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie dłuższym niż 60 miesięcy)”.  

W celu jednoznacznego określenia maksymalnego okresu gwarancji jaki będzie podlegał 

punktacji, prosimy o zmianę na następujący zapis „Gn – oferta z najdłuższym okresem 

gwarancji (jednak nie dłuższym niż 36 miesięcy)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w rozdziale 14 SIWZ pkt. 5 

zmieniając zapis pod wzorem na następujący: „Gn – oferta z najdłuższym okresem gwarancji 

(jednak nie dłuższym niż 36 miesięcy)”  

 

 

 

 

 

 



Pytanie 4:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie porozumienia ws możliwości dostarczania 

faktur w formie elektronicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje faktury w formie elektronicznej 

 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ 

„Wzór umowy”, §8 pkt. 1 na 0,1%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór 

umowy”, §8 pkt. 1 

 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ 

„Wzór umowy”, §8 pkt. 3 na 0,1% z zastrzeżeniem, że cena brutto od której będą liczone kary 

będzie odnosiła się nie do wartości całego kontraktu, ale części w której wykryto wadę lub 

usterkę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór 

umowy”, §8 pkt. 3 

 

 

Pytanie 7: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu §8 pkt. 8. W związku z typem realizacji zapis jest bezzasadny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór 

umowy”, §8 pkt. 8 

 

 

Pytanie 8: 

Zgodnie z zapisem załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” do oferty należy 

dołączyć Certyfikat dla zaproponowanego typy wyłącznika. Czy Zamawiający wymaga 

oprócz certyfikatu dołączenia do oferty innych dokumentów dla zaproponowanego 

rozwiązania (opis proponowanego rozwiązania, karta katalogowa lub inne)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że oferowany typ wyłącznika oraz rozwiązanie techniczne wymiany 

wyłącznika w polu rozdzielnicy SN muszą  być zgodne z zapisami OPZ, dlatego 

Zamawiający preferuje dołączenie opisu proponowanego rozwiązania do oferty 

  

 


