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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych,                             

nr postępowania BAG/01/2020/PN) 

 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytania                                                

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”. 

 

Pytanie 1: 

„W preambule umowy brakuje miejsca na wpisanie nr BDO potencjalnego wykonawcy – 

zwracamy się z prośbą o pozostawienie wykropkowanego miejsca co umożliwi wpisanie tej 

danej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 2: 

„§2 pkt 2 ( cz II- IV ) zwracamy się z prośbą o wykreślenie FAX’u i dodania pól na dwa 

adresy mailowe ( do zgłoszeń napraw i przeglądów) – do koordynatorów serwisu.“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający w trakcie wypełniania umowy dostosuje ją w zakresie, o który wnioskuje 

wykonawca. 

 

Pytanie 3: 

„§2 pkt 3 ( cz II- IV ); proponujemy zmianę zapisu na: Urządzenie które wymagało będzie 

naprawy, powinno zostać dostarczone do Wykowancy lub odebrane od Zamawiającego                              

w celu wykonania odpowiedniej wyceny w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty 

odbioru sprzętu lub poinformowania Wykonawcy o potrzebie wykonania naprawy przez 

Zamawiającego drogą mailową.“ 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 19 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wspólnego dla II, III i IV 

części zamówienia, stanowiacego załącznik nr 1b do SIWZ, wykonawca, na własny koszt                     

i ryzyko, zobowiązany jest do odbioru i zwrotu urządzenia pomiarowego z i do miejsca jego 

użytkowania. 

Zamawiający nie akceptuje zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę. 

Jednakże wyraża zgodę na przedłużenie terminu przekazania informacji o zakresie danej 

naprawy. Tym samym zmianie ulega: 



 

 

 

 § 2 ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Wykonawca przed rozpoczęciem naprawy urządzenia, w terminie 5 dni roboczych 

liczonych od daty dokonania zgłoszenia lub od daty poinformowania Zamawiającego  

o konieczności dokonania naprawy, jest zobowiązany określić jej zakres, a w szczególności: 

przedmiot naprawy, koszt naprawy, w tym koszt części zamiennych lub podzespołów 

urządzenia oraz termin jej wykonania.” 

 pkt 9 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wspólnego dla II, III i IV części 

zamówienia, i otrzymuje następujące brzmienie: 

„9) Wykonawca przed rozpoczęciem naprawy danego urządzenia, w terminie 5 dni roboczych 

liczonych od daty dokonania zgłoszenia awarii przez zamawiającego lub od daty 

poinformowania zamawiającego o konieczności dokonania naprawy, zobowiązany jest 

określić zakres naprawy w szczególności: przedmiot naprawy, koszt naprawy, w tym koszt 

części zamiennych lub podzespołów urządzenia - jeżeli wystąpi konieczność ich wymiany - 

oraz termin jej wykonania.“ 

 

Pytanie 4: 

„§2 pkt 5 ( cz II- IV )  – wyrażamy zgodę na 7 dni roboczych, natomiast bardzo prosimy 

o dodanie zapisu, od daty akceptacji kosztów przez Zamawiającego.“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę. 

Tym samym: 

 „§ 2 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje nastepujące brzmienie: 

„5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać naprawę urządzenia w terminie zaproponowanym 

zgodnie z ust. 3. Przy czym w przypadku wątpliwości co do zaproponowanego przez 

Wykonawcę terminu naprawy, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania 

danej naprawy. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do terminu wykonania naprawy, 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać naprawę w terminie nieprzekraczającym 7 dni 

roboczych od dnia zaakceptowania przedmiotu naprawy oraz jej kosztów przez 

Zamawiającego.” 

 pkt 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wspólnego dla II, III i IV części 

zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„5) W przypadku wątpliwości co do zaproponowanego przez wykonawcę terminu naprawy, 

zamawiający zastrzega możliwość zmiany zaproponowanego przez wykonawcę terminu 

wykonania danej naprawy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia co do 

terminu wykonania naprawy, wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę w terminie nie 

przekraczającym 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania przedmiotu naprawy oraz jej 

kosztów przez zamawiającego (termin ten obejmuje odbiór i zwrot urządzenia pomiarowego 

z i do miejsca jego użytkowania).” 

Pytanie 5: 

„§2 pkt 9 ( cz II- IV )  – proponujemy zmianę zapisu na od daty odbioru lub 

dostarczenia…..“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmiany zaproponowanej przez wykonawcę. 



 

 

 

 

Pytanie 6: 

„§5 pkt 1 i 2  ( cz II- IV ) – informujemy, że usługa przeglądu w przypadku detektorów 

wymagana jest co 6 miesięcy, natomiast w przypadku kamery co 12 miesięcy, nie jesteśmy w 

stanie wyrazic zgodny na 24 miesięczną gwarancję  w przypadku usług. W przypadku części 

gwarancja 24 miesięcy jest jak najbardziej stosowna.” 

Odpowiedź: 

§ 5 ust. 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Natomiast zamawiający modyfikuje treść                

§ 5 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„2) Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na: 

- usługi naprawy urządzeń pomiarowych, 

- usługi wzorcowania (kalibracji) urządzeń pomiarowych, za wyjątkiem urządzeń 

wyszczególnionych w części II zamówienia, tj. miernika stężenia gazów Draeger X-am 

5000 i Draeger X-am 5600 oraz wymienionych w części III zamówienia, tj. detektora 

jednogazowego GasBadgePro, dla których to urządzeń okres gwarancji wynosi                                 

6 miesięcy oraz za wyjątkiem: miernika iskrobezpiecznego teletechnicznego MIT, 

kamery termowizyjnej Mobir-M5, miernika małych rezystencji MMR-620, miernika 

rezystencji izolacji MIC-5000, dla których to urządzeń okres gwarancji wynosi 12 

miesięcy. 

Przez taki sam okres Wykonawca będzie także odpowiedzialny względem 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonych przez siebie części zamiennych 

oraz podzespołów oraz za wykonane usługi.” 

 

Pytanie 7: 

„§5 pkt 3 – informujemy, że przeglądy nie podlegają rękojmi“ 

Odpowiedź: 

Wykonanie wzorcowania (kalibracji)  jest tożsame z wykonaniem dzieła. Zgodnie z art. 638 

§ 1  zd. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.                             

poz. 1145, z późn. zm.) do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio 

przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Zatem wykonanie przeglądu podlega odpowiedzialności                

z tytułu rękojmi. Tym samym zamawiający nie zmienia brzmienia § 5 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie 8: 

„§5 pkt 4 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie numer FAX i dodanie dwóch pól dla 

koordynatorów Naszego serwisu“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający w trakcie wypełniania umowy dostosuję ją w zakresie, o którym mowa                   

powyżej, do informacji przekazanych przez Wykonawcę.  

 

Pytanie 9: 

„§5 pkt 5 –niepoprawność działania urządzenia może wynikać z niepoprawnego użytkowania 

więc powinni dodać: dla tego zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu „wadę która nie 

wynikła w efekcie użytkowania niezgodnie z Instrukcją Obsługi“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę. 

Tym samym § 5 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje następujace brzmienie: 



 

 

 

„5. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niesprawność w działaniu 

urządzenia, która nie wynikła z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi“ 

 

Pytanie 10: 

„§8 pkt 1 – prosba o zmianę zapisu: Osobami uprawniony do kontaktu z Zamajwiającym po 

stronie Wykonawcy są, oraz pozostawienie dwóch miejsc wolnych.“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający w trakcie wypełniania umowy dostosuje ją w zakresie wnioskowanym przez 

wykonawcę. 

 

Pytanie 11: 

„§10 kary umowne: 

 Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – proponujemy zmianę z 20% na 10%  

 Nienależyte wykonanie – proponujemy zmianę z 10% na 5% 

 Opóźnienia w wykonaniu umowy: zwracamy się z prośbą o dopisanie: 0,5% za każdy 

dzień roboczy opóźnienia od wartości zleconego Zamówienia  

 Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, 

zwracamy się z prośbą o dopisanie 0,3% za każdy dzień roboczy opóźnienia od 

wartości zleconego zamówienia  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy z uwagi, iż kara 

umowna odnosi się do wysokości niezrealizowanego wynagrodzenia, co zdaniem 

zamawiajacego  zapewnia możliwość  naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

Natomiast  Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy, który otrzymuje 

następujace brzmienie: 

„ 3) opóźnienia w wykonaniu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia  brutto należnego za 

wykonanie danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy – jednak nie 

mniej niż 50 zł za każdy dzień. 

4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady -                     

w wysokości 50 zł brutto za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia.“  

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający modyfikuje wzór umowy, stanowiący 

załącznik nr 6b do SIWZ dla części II, III i IV zamówienia. 
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