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Nowy Sącz dn. 05 czerwca 2020 r. 
 
 

Sprawa:  SZP/DFS.09.2020    

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającego pod ustawę prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania 

jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
Pytanie nr 1 
„Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie, do którego należy wnieść młyn? Czy w budynku znajdują się 
windy, czy do wskazanego pomieszczenia należy przemieszczać się po schodach?. Czy szerokość korytarzy 
pozwala na wniesienie młynka bez jego wcześniejszego rozmontowania? Czy szerokość drzwi pozwala na 
swobodne wniesienie młynka?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pomieszczenia laboratoryjne znajdują się na parterze – poziom zerowy. Szerokość 
korytarza wynosi 1,3 m i pozwala na wniesienie młyna bez jego wcześniejszego rozmontowania. Drzwi 
zamontowane w pomieszczeniach laboratorium mają szerokość 0,9 m. 
 

Pytanie nr 2 

„Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie następujących zmian w umowie?: 
·         Protokół odbioru sporządzony i podpisany zostanie w dniu dostawy urządzenia po sprawdzeniu 
i uruchomieniu urządzenia. 
·         Przejście własności dostarczonego Wyposażenia z Wykonawcy na Zamawiającego następuje  
z chwilą całkowitej zapłaty należności.  Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzenia 
przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Strony 
umowy. 
·         Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostarczenie 
objętego danym zamówieniem wyposażenia w terminie 1 dnia od dnia podpisania przez Strony 
protokołu odbioru. 
·         W przypadku zaistnienia wad Wyposażenia  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu 
wady w formie pisemnej albo za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………… 
(„Zawiadomienie o Wadzie”). W terminie 24 godzin w dni robocze od chwili otrzymania 
Zawiadomienia o Wadzie, Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do jego treści. 
·         W terminie 14 dni roboczych  od dnia otrzymania Zawiadomienia o Wadzie Wykonawca 
zobowiązany jest do jej usunięcia poprzez naprawienie danego Wyposażenia lub wymianę  na nowy. 
·         za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo zwłoki z wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4;” 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy – zał. nr 3 do SIWZ w ten sposób, że wprowadza  w paragrafie 5 ust. 3 

dopisek o treści: „w dni robocze”.  

W związku z tym ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zaistnienia wad Wyposażenia  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady w formie 

pisemnej albo za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………… („Zawiadomienie 

o Wadzie”). W terminie 24 godzin w dni robocze od chwili otrzymania Zawiadomienia o Wadzie, Wykonawca 

zobowiązany jest do ustosunkowania się do jego treści. W przypadku, gdy Wykonawca nie ustosunkował się 

do treści Zawiadomienia o Wadzie w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, sformułowane w nim 

żądanie Zamawiającego uznaje się za uwzględnione przez Wykonawcę w całości, co nie zwalnia jednak 

Wykonawcy z obowiązku powiadomienia Zamawiającego o planowanym sposobie i terminie usunięcia wady.” 

 

Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy wzoru umowy bez zmian. 

Wzór umowy zostaje zastąpiony „wzorem umowy po modyfikacji w dniu 05 czerwca 2020 r.”  

 

Pytanie nr 3 

„Punkt 1 w paragrafie 3 nie jest spójny z punktem 3. Jeśli Wykonawca zobowiązany jest zrealizować niniejsze 
zamówienie w terminie: do 8 tygodni  od dnia podpisania Umowy, to następujący zapis „W terminie 5 dni 
roboczych od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy wykaz poszczególnych elementów wyposażenia 
objętych dostawą wraz z cenami jednostkowymi za każdy element wyposażenia oddzielnie (formularz cen 
jednostkowych). Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wykazu udzieli pisemnej akceptacji 
proponowanego wyposażenia lub zgłosi zastrzeżenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia”, powoduje skrócenie czasu dostawy bez winy wykonawcy. Jeśli zamawiający będzie 
zwlekał z akceptacją dłużej niż 3 dni to spowoduje to dodatkowe skrócenie czasu dostawy. 
W związku z powyższym należałoby liczyć termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji wykazu 
proponowanego wyposażenia przez zamawiającego.” 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy jak dotychczas. 

 

Uwaga: 

Informacje wynikające z odpowiedzi Zamawiającego oraz  „Wzór umowy po modyfikacji w dniu 05 czerwca 

2020 r.” są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postepowaniu. 

Zmiana we wzorze umowy zaznaczona jest kolorem czerwonym. 

 

 

 

 


