Gruta, dnia 03 stycznia 2020 r.
Gminna Spółka Wodna w Grucie
Gruta 244, 86-330 Gruta
Znak sprawy: GSW.271.1.2019

Wszyscy Wykonawcy
Zamawiający na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę
pytania do postępowania pn.:
Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający potwierdza że nie wymaga wliczenia kosztu przeglądów gwarancyjnych do ceny
ofertowej?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wymaga wliczenia kosztu przeglądów gwarancyjnych do ceny ofertowej.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający potwierdza, że do bezpłatnych napraw gwarancyjnych należą te nie powstałe
z winy Zamawiającego przez niezgodne z instrukcją użytkowanie sprzętu lub będące następstwem
wypadku?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający potwierdza, że do bezpłatnych napraw gwarancyjnych należą te nie powstałe z winy
Zamawiającego przez niezgodne z instrukcją użytkowanie sprzętu lub będące następstwem wypadku
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w momencie
podstawienia maszyny zastępczej na czas naprawy powyżej ustalonego terminu?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę zakupionej koparkoładowarki w momencie podstawienia maszyny zastępczej o parametrach równoważnych z zakupioną
maszyną, na czas naprawy sprzętu, powyżej ustalonego terminu.
Pytanie nr 4:
We wzorze umowy pojawia się kara §5 ust. 1 lit. h) oraz zapis §5 ust. 2. gdzie jednocześnie
Zamawiający przewiduje już kary za te same przewinienia określone w §5 ust. 1 lit. b), c), d), e), f)
g). Czy Zamawiający odstąpi od sumowania kar za to samo uchybienie przy wykonywaniu umowy?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający odstąpi od sumowania kar i z projektu umowy, przed terminem podpisania umowy
z wybranym Wykonawcą usunie zapis: §5 ust. 1 lit. h)
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający usunie zapis z §5 ust. 1 lit. h) oraz zapis §5 ust. 2?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający odstąpi od sumowania kar i z projektu umowy, przed terminem podpisania umowy
z wybranym Wykonawcą usunie zapis: §5 ust. 1 lit. h), pozostałe zapisy w projekcie umowy
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający usunie zapis w §5 ust. 1 lit. e)? Kara za to samo opóźnienie została już
uwzględniona w §5 ust. 1 lit. d)
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie dokona zmian w umowie we wskazanych w pytaniu punktach projektu umowy.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający obniży karę o której mowa w §5 ust. 1 lit. c) z 300zł na 150 zł?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie dokona zmian w umowie we wskazanych w pytaniu punktach projektu umowy.
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