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Dotyczy post ępowania na: 
 

Dostaw ę środków chemicznych wraz z dzier żawą myjni endoskopowej i 
obsług ą serwisow ą 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona 
w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje.  

 

Pytanie 1:  dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający w §7 ust. 5 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu  
z istniejącego: 

 
„Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy dzierżawy do utrzymania 
przedmiotu dzierżawy w pełnej sprawności i do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisowych w 
zakresie serwisu myjni (urządzenia) tj. min. napraw, konserwacji, upgrade, 
wymaganych przeglądów okresowych, kalibracji, testów bezpieczeństwa – wg wytycznych producenta), 
przy czym przerwa w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy nie może być dłuższa niż 24 godziny od 
momentu telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego niezwłocznie faksem przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Wynagrodzenie za usługę serwisową jest objęte czynszem dzierżawy. 

 
Na zapis następującej treści: 
 

„Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy dzierżawy do utrzymania 
przedmiotu dzierżawy w pełnej sprawności i do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisowych w 
zakresie serwisu myjni (urządzenia) tj. min. napraw, konserwacji, upgrade, 
wymaganych przeglądów okresowych, kalibracji, testów bezpieczeństwa – wg wytycznych producenta), 
przy czym przerwa w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy nie może być dłuższa niż 72 godziny (w dni 
robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego niezwłocznie faksem przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wynagrodzenie za usługę serwisową jest objęte 
czynszem dzierżawy.”? 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść §7 ust. 5 jak ni żej: 
„Wykonawca zobowi ązuje si ę w okresie obowi ązywania niniejszej umowy dzier żawy do utrzymania 
przedmiotu dzier żawy w pełnej sprawno ści i do świadczenia na rzecz Zamawiaj ącego usług 
serwisowych w zakresie serwisu myjni (urz ądzenia) tj. min. napraw, konserwacji, upgrade, 
wymaganych przegl ądów okresowych, kalibracji, testów bezpiecze ństwa – wg wytycznych 
producenta), przy czym przerwa w funkcjonowaniu prz edmiotu dzier żawy nie mo że być dłu ższa ni ż 
72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego  zgłoszenia, potwierdzonego niezwłocznie 
faksem przez upowa żnionego przedstawiciela Zamawiaj ącego. Wynagrodzenie za usług ę 
serwisow ą jest obj ęte czynszem dzier żawy.” 
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Pytanie 2:  dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający w §7 ust. 6 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu  
z istniejącego: 
„Czas reakcji serwisu wynosi 6 godzin w dni robocze.” 

Na zapis następującej treści: 

„Czas reakcji serwisu wynosi 72 godzin w dni robocze.”? 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść §7 ust. 6 jak ni żej: 
„Czas reakcji serwisu wynosi 24 godziny w dni roboc ze.” 

 
Pytanie 3:  dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający w §9 ust. 4 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z 
istniejącego: 
 
„W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu użyczenia ponad 24 godziny – 
za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł. 
Powyższa kwota wzrasta 2-krotnie w przypadku liczby ww. przerw większej niż 2 w danym miesiącu i 
obowiązuje w okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniającej zastosowania wzrostu.” 
 
Na zapis następującej treści: 

 
„W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu użyczenia ponad 72 godziny – 
za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł. 
Powyższa kwota wzrasta 2-krotnie w przypadku liczby ww. przerw większej niż 2 w danym miesiącu i 
obowiązuje w okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniającej zastosowania wzrostu.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść §9 ust. 4 jak ni żej: 
„W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjon owaniu przedmiotu u życzenia ponad 72 
godziny – za ka żdą rozpocz ętą dobę Zamawiaj ący mo że obci ążyć Wykonawc ę karą umown ą w 
wysoko ści 500 zł. Powy ższa kwota wzrasta 2-krotnie w przypadku liczby ww. przerw wi ększej ni ż 2 
w danym miesi ącu i obowi ązuje w okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej p rzerwy 
uzasadniaj ącej zastosowania wzrostu.” 
 
 
Pytanie nr 4  dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający w §9 ust. 4 wyrazi zgodę zmniejszenie 
wysokości podanej wysokości kary z 500,00 zł na 200 zł? 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów w tym zakresie. 
 
 

Jednocze śnie bior ąc pod uwag ę powy ższe Zamawiaj ący przedłu ża termin składania i otwarcia  
ofert, tj. termin składania ofert do dnia 03.08.201 7 r. do godziny 10.00. Otwarcie w tym samym dniu 
o godz. 10:30. 

 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


