
 

 

AS.ZZO.271.6.2020 – 1007     Marszów, dnia  05.05.2020 r.  

 

    

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY (1) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zadania: Dostawa zestawu 2 separatorów opto-

pneumatycznych, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

AS.ZZO.271.6.2020 

 

 

Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania Dostawa zestawu 2 separatorów 

opto-pneumatycznych, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

AS.ZZO.271.6.2020 

 

Pytanie 1 

 

W rozdziale V, pkt. 5.3, pdpkt. J) jest wskazany wymóg przedstawienia przez Wykonawcę 

wykazu dostaw wraz z podaniem ich wartości. Czy ze względu na fakt, iż dostawa była 

realizowana na rzecz podmiotu prywatnego i jest objęta klauzulą poufności, Zamawiający 

dopuszcza możliwość wyrażenia wartości tego zadania poprzez określenie, że wartość tego 

zadania wyraża się liczbą 7 cyfrową w złotych polskich lub 6 cyfrową w euro?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż wymóg określenia kwoty wynika z Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) § 2 pkt 4 ppkt 2 gdzie jasno 

wskazano jakie informację Wykonawca musi przedstawić w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że nie podlega ocenie 

wartość zadania. Ponadto przypominamy o możliwości zastrzeżenia tego typu danych jako 

poufne.  

 

Pytanie 2 

 

Mając na uwadze wymagania opisane w OPZ oraz fakt, że Zmawiający dopuszcza możliwość 

przedstawienia oferty na używane urządzenia, prosimy o wyjaśnienie czy w tej sytuacji 

Zamawiający oczekuje przedstawienia charakterystyki określającej stan techniczny 

oferowanych urządzeń, a także opisu parametrów technicznych potwierdzających spełnienie 

wymogów postawionych w OPZ?  

 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z pkt I.1. OPZ w przypadku dostawy urządzeń używanych, przedmiot zamówienia 

powinien być nie starszy niż 2 lata o liczbie przepracowanych godzin 

nie przekraczających 4500 mtg dla każdego z nich, ponadto informujemy, iż zgodnie 



 

ze wzorem umowy w § 1 ust. 4. Wykonawca złoży oświadczenie które jest wystarczające dla 

Zmawiającego. W związku z powyższym Zamawiający nie oczekuje przedstawienia 

charakterystyki określającej stan techniczny oferowanych urządzeń, a także opisu parametrów 

technicznych potwierdzających spełnienie wymogów postawionych w OPZ. 

 

 Pytanie 3 

 

W załączniku nr 5 do SIWZ będącym Wzorem Umowy, w par. 4, pkt. 1 Zamawiający 

zastrzega prawo do dochodzenia kar umownych. W podpunkcie a) wysokość kary została 

ustalona na poziomie 1% za każdy tydzień zwłoki, natomiast w podpunkcie b) wysokość kary 

wynosi 0,5% za każdy dzień zwłoki. Ze uwagi na fakt, że wysokość kary przedstawionej 

w podpunkcie b) jest wygórowana w stosunku do wartości kary w podpunkcie a), prosimy 

o wyjaśnienie czy Zamawiający widzi możliwość obniżenia wysokości kar, poprzez 

zastosowanie wysokości kary z podpunktu b) w wymiarze tygodniowym, tak jak to określono 

w podpunkcie a)?  

Dodatkowo prosimy o zastrzeżenie górnej wysokości kar umownych poprzez dodanie zapisu, 

iż Strony postanawiają, że wysokość kary umownej jest ograniczona do 10% wartości 

umowy. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany i dokona modyfikacji treści 

§ 4 w ust. 1 wzoru umowy, nadając mu treść jak poniżej: 

 

„1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy za każdy 

tydzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 

ust. l, 

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy tydzień zwłoki, w usunięciu 

wad lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym, liczonego od dnia następnego 

po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia 

od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

d) górna granica kar umownych wynosi 10 % wartości umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę: 

a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych, 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tym zastrzeżeniem, 

iż nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności 



 

określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych, 

b) górna granica kar umownych wynosi 10 % wartości umowy.” 

 

Pytanie 4 

 

W odniesieniu do paragrafu 8 pkt. 6 prosimy jednoznaczne sprecyzowanie, że w przypadkach 

zarażenia koronawirusem, zachorowania na COVID-19 oraz skierowania na kwarantannę 

pracowników lub innych osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy w przedmiotowym 

zakresie lub innych okoliczności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, które 

uniemożliwią Wykonawcy wywiązanie się obowiązków określonych niniejszą umową, 

Zamawiający odstąpi od ustalania zasadności, naliczania i dochodzenia kar lub odszkodowań 

lub ich wysokości i zarówno kary, jak i odszkodowania nie zostaną naliczone  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku opisanym w pytaniu odstąpi od naliczania 

i dochodzenia kar zgodnie z zapisami § 8 ust. 6  oraz SIWZ w pkt. 14.3.5.6. Wykonawca 

przedstawi wyjaśnienia zaistniałej sytuacji stanowiące podstawę do odstąpienia od naliczenia 

kar.  

 

Pytanie 5 

 

W paragrafie 8 w punkcie 3 prosimy o zmianę terminu wzajemnego informowania się Stron 

umowy o okolicznościach związanych z COVID-19 i zastąpienia słów „(…) w terminie 14 

dni od dnia ich otrzymania (…)” na „(…) niezwłocznie od dnia ich otrzymania (…)”. 

Powyższa zmiana ma na celu szybszą reakcję oraz usprawnienie organizacji pracy w razie 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności utrudniających Stronom realizację umowy.  

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany i dokona modyfikacji treści 

wzoru umowy w § 8 w ust. 3, SIWZ w pkt. 14.3.5.3., nadając im treść jak poniżej:  

 

„3.  Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia 

ich otrzymania.” 

Pytanie 6 

 

Z uwagi na wewnętrzne zasady obowiązujące w Spółce zainteresowanej złożeniem oferty 

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, które to uniemożliwiają zawarcie umowy, 

w której wysokość kar i odszkodowań nie została ograniczona, wnosimy o zmianę względnie 

uzupełnienie paragrafu 4 pkt. 2 Wzoru Umowy, o zapis ograniczający możliwość żądania 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 50% 



 

ceny netto (wartości netto umowy). W razie braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie 

górnego limitu kar i odszkodowań, Spółka zainteresowana przedmiotowym postępowaniem 

niestety nie będzie mieć możliwości złożenia w nim oferty.  

 

Odpowiedź: 
 

2. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację  § 4 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu treść 

jak poniżej:  Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 50% wartości netto umowy.  

 

Pytanie 7 

 

Prosimy o zmianę treści punktu 3 paragrafu 4 Wzoru Umowy, poprzez uzupełnienie 

o informację, że potrącenia kar umownych są dopuszczalne względem wierzytelności 

pieniężnych Wykonawcy tylko wówczas, jeżeli wierzytelności Wykonawcy i Zamawiającego 

są wzajemne, jednorazowe, wymagalne, zaskarżalne i zostały przez Wykonawcę uznane albo 

zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 498 par. 1 Kodeksu Cywilnego).  

 

Odpowiedź: 
 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 3 i nadaje mu treść jak 

poniżej: 

 
„3. Zamawiający ma prawo potrącania kwoty kar umownych z wierzytelnością  wykonawcy 

wynikającą z wystawionej przez wykonawcę faktury VAT  na zasadach określonych w art. 498 

Kodeksu Cywilnego.” 
 

Pytanie 8 

 

W paragrafie 6 w punkcie 2 Wzoru Umowy Zamawiający używa określeń „wszelkich prac” 

i „wszelkich części zamiennych”. Prosimy o ograniczenie tego zakresu poprzez dookreślenie, 

że dotyczy to napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych (bez części zużywających się), 

z wyłączeniem usterek lub awarii, które nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź 

zaniedbania leżących po stronie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 2 wzoru umowy  nadając mu treść 

jak poniżej: 

 

„2. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie 

prac i dostawę części zamiennych (z wyłączeniem części zużywających się) wraz z ich kosztem 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, z wyłączeniem usterek lub awarii, które 

nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbania leżących po stronie 

Zamawiającego.”  

 



 

 

Pytanie 9 

 

W paragrafie 6 w punkcie 5 Wzoru Umowy Zamawiający używa określenia „jakakolwiek 

usterka lub awaria”. Prosimy o ograniczenie tego zakresu poprzez dookreślenie, że dotyczy to 

napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych (bez części zużywających się), z wyłączeniem 

usterek lub awarii, które nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbania 

leżących po stronie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 5 wzoru umowy  nadając mu treść 

jak poniżej: 

 
„2. Usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę 

bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części 

zamiennych  i robocizny z wyłączeniem części zużywających się lub awarii, które nastąpiły wskutek 

nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbań leżących po stronie Zamawiającego.”  

Pytanie 10 

 

Prosimy o dookreślenie informacji zawartej w paragrafie 6 pkt. 3 i 6 Wzoru Umowy, 

że Zamawiający pisząc o „wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad” w pkt. 3 oraz 

„wymianie (dostawie) nowego towaru” w pkt. 6 ma na myśli część lub części zamienne, które 

uległy usterce, nie zaś całe urządzenie. W innym przypadku Spółka zainteresowana 

przedmiotowym postępowaniem niestety nie będzie mieć możliwości złożenia w nim oferty.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 3 i 6 wzoru umowy  nadając mu 

treść jak poniżej: 

 

„3. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na egzemplarz wolny od wad, okres gwarancji 

określony w ust. 1 biegnie na nowo od daty jego zainstalowania.” 

 „6. W przypadku trzech napraw istotnych Wykonawca wymieni (dostarczy) na analogiczny 

towar o parametrach co najmniej takich jak wynikających z oferty.” 

 

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, iż wymiana  przedmiotu umowy na wolny od wad może 

nastąpić jedynie wówczas, jeżeli trzykrotna naprawa lub wymiana podzespołów, 

uszkodzonych części itp. okaże się bezskuteczna (urządzenie w dalszym ciągu nie działa 

lub nie działa prawidłowo) a dokonane naprawy lub wymiany były istotne.  

Pytanie 11 

 

Prosimy o uzupełnienie punktu 13 paragrafu 6 Wzoru umowy o zapis „W razie konieczności 

sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, strony umowy 

ustalą czas naprawy, biorąc pod uwagę czas niezbędny na dostawę wymaganych części”.  

 



 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w związku z powyższą prośbą modyfikuje treść wzoru umowy w § 6 ust. 13, 

nadając mu treść jak poniżej: 

 
„13. Jeżeli podczas takiego przeglądu zajdzie konieczność wykonania napraw objętych gwarancją 

Wykonawca zapewni niezwłoczne, nieodpłatne ich wykonanie. W razie konieczności 

sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, strony 

umowy ustalą czas oraz termin naprawy, biorąc pod uwagę czas niezbędny na dostawę 

wymaganych części, jednak nie dłuższy niż 30 dni od czasu przeprowadzenia przeglądu.” 

Pytanie 12 

 

Prosimy o modyfikację zapisu w punkcie 8 paragrafu 6 Wzoru Umowy w ten sposób, aby 

wynikało z niego, że Zamawiający ma prawo do usunięcia wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, jednakże pod warunkiem, że uprzednio Zamawiający wystosował 

do Wykonawcy pisemne wezwanie do naprawy oraz wyznaczył dodatkowy termin do 

usunięcia wad i usterek, a termin ów pozostał bez odpowiedzi ze strony Wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w związku z powyższą prośbą modyfikuje treść wzoru umowy w § 6 ust. 8, 

nadając mu treść jak poniżej: 

 

„8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady (usterki) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Takie rozwiązanie może mieć miejsce jeżeli Wykonawca  pomimo pisemnego wezwania 

i wyznaczenia dodatkowego terminu usunięcia wad (usterek) nie zajął w tej sprawie stanowiska. 

W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 

Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy traktowane będzie jako akceptacja na usuniecie wad (usterek) 

na jego koszt.” 

Pytanie 13 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy, że punkt 14 paragrafu 6 Wzoru Umowy 

odnosi się do sytuacji dostawy nowych urządzeń, zaś w przypadku dostarczenia urządzeń 

używanych, okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji i wynosi 6 miesięcy.  

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  § 6 ust. 14 wzoru umowy bez zmian. Dodatkowo 

wyjaśnia, iż wymagany czas rękojmi wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego i okres dwóch 

lat jest minimalnym okresem, który dotyczy zarówno dostaw nowych urządzeń jak 



 

i używanych. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy 

sprawny, bezawaryjny, bez wad ukrytych spełniający wymogi do których został 

przeznaczony.  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 557 KC Sprzedawca jest zwolniony 

z od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedziała o wadzie w chwili 

zawarcia umowy.  

 

Pytanie 14 

 

14. Prosimy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie zapisów OPZ w punkt I podpunkty 5 i 6. 

W przypadku, gdy Wykonawca dokona zdalnej diagnozy usterki i w jej wyniku okaże się, 

że konieczne będzie dostarczenie do zakładu Zamawiającego części zamiennych, wówczas 

Strony winny ustalić termin naprawy i w takiej sytuacji nie powinien być wymagany przyjazd 

serwisu w czasie 2 dni roboczych, nawet w sytuacji, gdy zdalne usunięcie usterki okazałoby 

się niemożliwe. Istotne jest przeprowadzenie zdalnej diagnozy. Prosimy o wyjaśnianie 

czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu procedury  

 

Odpowiedź: 

 
„5.Zapewnienia serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia 

usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania 

zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej, 

o ile zdiagnozowanie i usunięcie usterki nie jest możliwe zdalne. W przypadku wykonania diagnozy 

zdalnie wskazującej na konieczność wymiany części zamiennych strony ustalą termin wykonania 

naprawy bez konieczności przyjazdu serwisu w czasie 2 dni roboczych.” 

 

„6.Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego płatnego z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia 

do usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych 

od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej, 

o ile zdiagnozowanie i usunięcie usterki nie jest możliwe zdalne. W przypadku wykonania diagnozy 

zdalnie wskazującej na konieczność wymiany części zamiennych strony ustalą termin wykonania 

naprawy bez konieczności przyjazdu serwisu w czasie 2 dni roboczych.” 

 
Oprócz powyższych zmian wynikających z udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający 

modyfikuje również treść SIWZ w rozdziale XI pkt 11.3., nadając mu treść jak poniżej: 

 

„11.3.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.” 

 

oraz treść ogłoszenia IV.2.7) Warunki otwarcia ofert, nadając mu treść jak poniżej: 

 

Warunki otwarcia ofert  
Data: 22/05/2020  

Czas lokalny: 10:35  

Miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, POLSKA, 

pokój nr 10.  

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 



 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

  

Zamawiający niniejszym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w dokumentacji zostały 

oznaczone kolorem czerwonym.  

Pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian. 

 

 

Z up. Prezesa Zarządu 
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