
 

 

AS.ZZO.271.6.2020 – 1052     Marszów, dnia  12.05.2020 r.  

 

    

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY (2) 

 

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 

 

1. W odpowiedziach z dnia 05.05.2020r. wyrażono zgodę na modyfikację zapisu §6 ust. 3 i 6 

nadając mu treść:  

„3. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na egzemplarz wolny od wad…”  

„6. W przypadku trzech napraw istotnych Wykonawca wymieni (dostarczony) 

na analogiczny towar …”  

Mając na uwadze potencjalne skutki tych regulacji - w przypadku trzykrotnej awarii/ usterki 

części zamiennej m.in. któregoś z podzespołów elektrycznych/elektronicznych np.: komputera, 

czujnika laserowego, czujnika bliskiej podczerwieni (NIR), kamery, czujnika 

elektromagnetycznego itd. – tj. konieczność wymiany przedmiotu umowy (czyli 

kompletnego separatora bądź separatorów) na analogiczny towar o parametrach co najmniej 

takich jak wynikające z oferty, co stanowi potencjalne nadmierne ryzyko, którego spółka 

nie jest w stanie zaakceptować, zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą o dookreślenie 

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

wprowadzenia następującej modyfikacji odzwierciedlającej faktycznie stosowaną praktykę 

w przypadku występowania usterek części/ podzespołów, zabezpieczającą również interes 

Zamawiającego i akceptowanych przez dostawców maszyn i urządzeń:  

„3. W przypadku wymiany części zamiennej na nową wolną od wad, okres gwarancji 

określony w ust. 1 na wymienioną cześć biegnie na nowo od daty jej zainstalowania”  

„6. W przypadku trzech napraw istotnych części zamiennej Wykonawca wymieni (dostarczy) 

naprawianą część na analogiczną nową zapewniającą prawidłowe działanie przedmiotu 

umowy”  

Rozumiemy, że trzykrotna naprawa istotna części zamiennej (w przypadku naprawy a nie jej 

wymiany) może a nawet powinna uprawniać Zamawiającego do żądania wymiany 

naprawianej części zamiennej na nową. Z zapisów umowy wynika, jednakże, że w takiej 

sytuacji Zamawiający – w przypadku stwierdzenia, że była to wada istotna – mógłby 

oczekiwać wymiany kompletnego urządzenia/ urządzeń na nowe. W przypadku takiej 

interpretacji (oczekiwania ze strony Zamawiającego) 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 

im treść jak poniżej: 

  

„3. W przypadku wymiany części zamiennej na nową wolną od wad, okres gwarancji 

określony w ust. 1 na wymienioną cześć biegnie na nowo od daty jej zainstalowania”.  

„6. W przypadku trzech napraw istotnych części zamiennej Wykonawca wymieni (dostarczy) 

naprawianą część na analogiczną nową zapewniającą prawidłowe działanie przedmiotu 

umowy”.  

 

Zamawiający ponadto informuje, iż wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad może 

nastąpić jedynie w przypadku nieskutecznych trzech napraw niewymienialnych  istotnych 

elementów urządzenia. Tylko w takim przypadku Zamawiającemu będzie przysługiwać 

prawo wymiany urządzenia na wolny od wad.   

 

Pytanie 2 

 

W wyniku ponownej analizy zapisów OPZ prosimy o wprowadzenie zmian do podpunktu 6 

pkt. I OPZ dotyczącego czasu reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek w czasie 

maksymalnie 2 dni. Mając na uwadze, że zapisy takie obowiązują strony również po 10 latach 

użytkowania, niezależnie od sposobu użytkowania, może się okazać niemożliwym dla 

serwisu wykonawcy diagnozowanie zdalne bądź przybycie na miejsce w czasie 2 dni. 

Niezależnie od tego, że wymóg ten nie jest związany z jakimkolwiek naliczaniem kar, 

a spółka stara się zapewnić profesjonalny i szybki serwis również w okresie pogwarancyjnym, 

prosimy o rozważenie wprowadzenia zmiany polegającej na wprowadzeniu następującego 

zapisu:  

„Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego płatnego z czasem reakcji przedstawiciela serwisu 

w czasie maksymalnie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela 

Zamawiającego z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej”.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu  pkt I.6. OPZ nadając mu treść 

jak poniżej: 

 

„6. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego płatnego z czasem reakcji przedstawiciela serwisu 

w czasie maksymalnie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela 

Zamawiającego z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej”.  

 

 

Oprócz powyższych zmian wynikających z udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający 

modyfikuje również treść SIWZ w rozdziale XI pkt. 11.1.-11.2., nadając mu treść jak poniżej: 

 



 

11.1.Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie 

do dnia 28.05.2020 r. do godziny 10:00  za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

11.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020 r. do godzinie 10:35  w siedzibie 

Zamawiającego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 

68-200 Żary, w pokoju nr 10. 

 

 

oraz treść ogłoszenia w sekcji IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału, w sekcji  IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie 

związany ofertą oraz w sekcji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert, nadając im treść jak poniżej: 

 

IV.2.2) 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 28/05/2020 

Czas lokalny: 10:00 

 

IV.2.6) 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2020 

 

IV.2.7) 

Warunki otwarcia ofert  
Data: 28/05/2020  

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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