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Zdzieszowice, 26.07.2022 r. 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści przetargu 

 

Nr postępowania: 25/D/2022 

 

Nazwa postępowania: Zakup koparko-ładowarki 

 

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów w/w Ustawy, na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 2) – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

Pytanie 1: 

Prośba o udostępnienie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu przekazuje „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach”. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. Umowy § 1 ust. 11. Czy Zamawiający potwierdzi, że funkcje dla których pojazd został zakupiony 

zostały zadeklarowane dokumentach postępowania i Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności 

za niespełnienie przez pojazd funkcji co do których Wykonawca nie miał wiedzy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że pojazd zostanie zakupiony dla funkcji zadeklarowanych w dokumentach 

postępowania.  

 

Pytanie nr 3 

Dot. Umowy § 1 ust. 12. Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy nie będzie 

dotyczyła naruszeń praw do znaku handlowego, konstrukcji przemysłowych lub innych praw, w tym 

autorskich wobec osób trzecich, które powstaną z winy Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy nie będzie dotyczyła naruszeń praw do 

znaku handlowego, konstrukcji przemysłowych lub innych praw, w tym autorskich wobec osób trzecich, 

które powstaną z winy Zamawiającego . 

 

Pytanie nr 4 

Dot. Umowy § 3 ust. 2. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku ponoszenia przez Wykonawcę kosztów 

ubezpieczenia, dokumentów rejestrowych, wszelkich kosztów związanych z dopuszczeniem pojazdu do 

ruchu, pozwoleń i decyzji, badania technicznego? Jeśli Zamawiający nie odstępuje, prosimy 

o wskazanie konkretnych wymogów w powyższym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od w/w obowiązków. Dotyczą one ewentualnego dopuszczenia do ruchu 

i związanych z tym obowiązków na czas transportu pojazdu do siedziby Spółki. 
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Pytanie nr 5 

Dot. Umowy § 3 ust. 2. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie ponosił jedynie koszty 

napraw, które podlegają gwarancji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił koszty napraw, które podlegają gwarancji oraz 

z tytułu rękojmi. 

 

Pytanie nr 6 

Dot. Umowy § 3 ust. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w cenie maszyny uwzględnił 

również koszty przeglądów gwarancyjnych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości 

godzin pracy maszyny. 

 

Odpowiedź: 

W cenie maszyny należy uwzględnić koszty przeglądów gwarancyjnych. Szacunkowa ilość godzin 

pracy maszyny w ciągu roku to 1 000 motogodzin. 

 

Pytanie nr 7 

Dot. Umowy § 4 ust. 4. Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu liczony będzie w dni 

robocze od poniedziałku do piątku? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu liczony będzie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku. 

 

Pytanie nr 8 

Dot. Umowy § 4 ust. 6. Czy Zamawiający odstąpi od zlecania naprawy na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, jeśli Wykonawca udostępni Zamawiającemu maszynę zastępczą? 

 

Odpowiedź: 

W przypadku udostępnienia maszyny zastępczej Zamawiający może odstąpić od zlecenia naprawy na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9 

Dot. Umowy § 4 ust. 9. Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy jedy-

nie szkód powstałych z winy Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy jedynie szkód powstałych z winy 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 10 

Dot. Umowy § 6 ust. 1 pkt. 1) i 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,5%? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej. 

 
      Sporządził: 

Magdalena Traczyk 

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych 
Załączono: 
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach 


