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Nowy Sącz dn. 15 maja 2020 r. 

 
 

 

 
Sprawa:  SZP/DFS.03.2020    

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 Wykonawców 

 

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

potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
Pytanie nr 1 
„Czy zamawiający dopuszcza młynek o obrotach 224/min? Młynek pozwala uzyskać wielkość cząstek takie jak 
wskazano w zapytaniu. Wersja młynka wolnoobrtowowego de facto jest bardziej wskazana do biomasy, 
ponieważ nie powoduje strat wilgotności mielonego materiału. Ilość obrotów nie wpływa znacząco na czas 
mielenia.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza w/w młynka. 
 

Pytanie nr 2 
„Jaka jest żądana wydajność urządzenia ( kg/h) ?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że wydajność urządzenia ma wynosić nie mniej niż 7,5 kg/h (45 l/h). 
 

Pytanie nr 3 
„Czy zamawiający przeznaczać będzie do mielenia biomasę wilgotną czy suchą?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że do mielenia przeznaczać będzie biomasę suchą. 
 

Pytanie nr 4 
„Czy zamawiający brał pod uwagę, że przy tak niewielkich cząstkach jakie chce uzyskać, sita w młynie mogą 
się zapychać wilgotnym materiałem? Należałoby w tym wypadku dobrać zestaw do odsysania cząstek z 
cyklonem. Czy zamawiający przewiduje zakup takiego zestawu?” 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie brał powyższego pod uwagę gdyż mielony materiał będzie w stanie powietrzno suchym. 
Zamawiający nie przywiduje zakupu zestawu z cyklonem. 
 

Pytanie nr 5 
„Czy zamawiający dopuszcza nieco większe wymiary urządzenia tj. (Szer x Gł x Wys ) 550 x 755 x 1380 mm. 
Wysokość urządzenia z lejem z popychaczem i zbiornikiem 15 l u podstawy.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza wymiarów jw.  
 
Pytanie nr 6 
„Czy dopuszczacie Państwo zmiany w treści umowy w następujących punktach: 
 

A. § 1 pkt 4d 

Z: 
„będzie posiadało wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty oraz będzie odpowiadało określonym przez 
prawo polskie przepisom i normom w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, a także ze względu na 
zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej.” 
 
Na: 
Będzie posiadało protokół kalibracyjny wystawiony przez producenta, certyfikat kompatybilności 
elektromagnetycznej CE wystawiony przez producenta oraz instrukcję obsługi wystawioną w języku polskim.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy jak dotychczas, wyjaśniając przy tym, że jeżeli jedynym wymaganym prawem 

dokumentem dla danego elementu zamówienia jest certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej CE to 

zostanie on uznany przez Zamawiającego.  

Pytanie nr 7 
„Czy dopuszczacie Państwo zmiany w treści umowy w następujących punktach: 

A. § 3 pkt 2 

Z: 
Wykonawca ma bezwzględny obowiązek powiadomić Zamawiającego tj. osobę wskazaną w §11 o planowanej 

dostawie Wyposażenia i jego montażu nie później niż 3 (trzy) dni przed terminem dostawy.  

 

Na: 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek powiadomić Zamawiającego tj. osobę wskazaną w §11 o planowanej 

dostawie Wyposażenia nie później niż 3 (trzy) dni przed terminem dostawy.  

Wyjaśnienie: dot. części 4 postępowania gdzie dostawa dotyczy przenośnego analizatora spalin i nie ma tam 

czego montować” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający modyfikuje treść  zał. nr 3 – wzór umowy - w ten sposób, że w § 3 pkt 2 dodaje się słowa: 

„jeśli dotyczy”. 
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Pytanie nr 8 
„Czy dopuszczacie Państwo zmiany w treści umowy w następujących punktach: 

B. Prosimy o wykreślenie punktu 11, w razie zaistnienia opisanej tam sytuacji obowiązuje gwarancja 

oraz ewentualne dostarczenie sprzętu zastępczego opisanego w punkcie § 5 pkt 5” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy jak dotychczas. 
 

Pytanie nr 9 
„Czy dopuszczacie Państwo zmiany w treści umowy w następujących punktach: 

C. § 5 pkt 1-5 

Z: 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczane Wyposażenie odpowiadać będzie w pełni wszystkim warunkom 

jakościowym oraz cechom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ofercie oraz 

Umowie (gwarancja jakości). Gwarancja jakości udzielona zostaje na okres …………. miesięcy [zgodnie  

z ofertą], a niniejszy dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 

cywilnego. Wykonawca udziela Zamawiającemu również rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.  

2. Okres trwania rękojmi i gwarancji jakości na Wyposażenie liczy się od dnia podpisania dotyczącego ich 

Protokołu odbioru.  

3. 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 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. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Wadzie Wykonawca zobowiązany jest do jej 

usunięcia poprzez naprawienie danego Wyposażenia lub wymianę  na nowy. W wypadku gdyby dany 

element Wyposażenia był co najmniej jednokrotnie naprawiany, a mimo to nie doprowadziło to do 

wyeliminowania istniejącej wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany danego elementu 

wyposażenia na nowy, wolny od wad. W sytuacji, gdy usunięcie wady będzie obiektywnie niemożliwe 

w powyższym terminie, dopuszcza się wydłużenie tego okresu o czas niezbędny do usunięcia wady, pod 

warunkiem zapewnienia Wyposażenia  zastępczego, o którym mowa w ust. 7. 

5. Na czas wykonania w odniesieniu do danego Wyposażenia  zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji 

jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu tożsamego co do 

cech Wyposażenia zastępczego, który Zamawiający może przez ten czas nieodpłatnie wykorzystywać 

w sposób tożsamy do tego, w jakim wykorzystywał wadliwy element wyposażenia. 

 
Na: 

1.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane Wyposażenie odpowiadać będzie w pełni wszystkim warunkom 

jakościowym oraz cechom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ofercie oraz 

Umowie (gwarancja jakości). Gwarancja jakości udzielona zostaje na okres …………. miesięcy [zgodnie  

z ofertą], a niniejszy dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 

cywilnego. Wykonawca udziela Zamawiającemu również rękojmi za wady na okres trwania gwarancji.  
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2.  Okres trwania rękojmi i gwarancji jakości na Wyposażenie liczy się od dnia podpisania dotyczącego ich 

Protokołu odbioru.  

3. 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 72 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. 

4. W terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do Serwisu. Wykonawca zobowiązany jest 

do jej usunięcia poprzez naprawienie danego Wyposażenia lub wymianę  na nowy. W wypadku gdyby dany 

element Wyposażenia był co najmniej dwukrotnie naprawiany, a mimo to nie doprowadziło to do 

wyeliminowania istniejącej wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany danego elementu 

wyposażenia na nowy, wolny od wad. W sytuacji, gdy usunięcie wady będzie obiektywnie niemożliwe 

w powyższym terminie, dopuszcza się wydłużenie tego okresu o czas niezbędny do usunięcia wady, pod 

warunkiem zapewnienia Wyposażenia  zastępczego, o którym mowa w ust. 7. 

5. Na czas wykonania w odniesieniu do danego Wyposażenia  zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji 

jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu zbliżonego co do 

cech Wyposażenia zastępczego, który Zamawiający może przez ten czas nieodpłatnie wykorzystywać 

w sposób tożsamy do tego, w jakim wykorzystywał wadliwy element wyposażenia. 

Wyjaśnienie: to jest urządzenie specjalistyczne konfigurowane pod konkretne wymaganie klienta 

końcowego (kombinacji jest kilkadziesiąt) , więc nie jest możliwe , żebyśmy posiadali urządzenie zastępcze 

o dokładnie takich samych cechach ale bez problemu znajdzie się takie aby było bardzo do niego zbliżone” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający modyfikuje treść  zał. nr 3 – wzór umowy - w ten sposób, że treść pkt 1 w § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewnia, że dostarczane Wyposażenie odpowiadać będzie w pełni wszystkim warunkom 
jakościowym oraz cechom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ofercie oraz Umowie 
(gwarancja jakości). Gwarancja jakości udzielona zostaje na okres …………. miesięcy [zgodnie z ofertą], 
a niniejszy dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu również rękojmi za wady na okres trwania gwarancji, nie krótszy niż 24 
miesiące” 
 
Pozostałe zapisy Zamawiający podtrzymuje jak dotychczas. 
Dodatkowo Zamawiający  wyjaśnia, że użyty w pkt 5 termin „tożsamy” oznacza zachowujący pełną 
funkcjonalność. 
 
Pytanie nr 10 
„Czy dopuszczacie Państwo zmiany w treści umowy w następujących punktach: 
 
E. wykreślenie § 6 pkt 2 
Wyjaśnienie: nie ma powodu aby zachowywać ten zapis z racji tego, że w przypadku wydłużającej się naprawy 
deklarujemy dostarczenie urządzenia zastępczego” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Uzasadnienie wniosku o zmianę jest rozbieżne z treścią § 6 pkt 2 w związku z tym Zamawiający podtrzymuje 
zapisy jak dotychczas. 
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Pytanie nr 11 
„Czy dopuszczacie Państwo zmiany w treści umowy w następujących punktach: 

F. § 7 pkt 1a,b z dopiskiem: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo zwłoki z dostarczeniem Wyposażenia objętego 

danym Zamienieniem – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 4, ale nie więcej niż 5%;  

b. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo zwłoki z wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi 

lub gwarancji – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4, 

ale nie więcej niż 5%; 

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie punktu: 

1. Faktyczne otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron od drugiej Strony zapłaty z tytułu kary 

umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Stronę otrzymującą odszkodowania na 

zasadach ogólnych wówczas, gdy wysokość otrzymanej sumy nie pokrywa całości poniesionej 

przez tą Stronę szkody. – o jakie szkody chodzi? – lub prosimy o wykreślenie tego punktu bo nie 

możemy odpowiadać za wszystkie szkody, które w jakiś sposób można powiązać np.: z 

tymczasową awarią urządzenia” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy jak dotychczas.  

 

Uwaga: 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi załącznik nr 3 „Wzór umowy” zostaje zastąpiony załącznikiem nr 3 „Wzór 
umowy po modyfikacji w dniu 15 maja 2020 r.” Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. 
 
Pytania Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania oraz odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie znajdują się też pytania od innych Wykonawców.  Informacje  

wynikające z odpowiedzi Zamawiającego oraz z modyfikacji załącznika  nr 3 są obowiązujące dla wszystkich 

Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu. 

 


