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Orli Staw, dnia 29 lipca 2021 roku 

UA.271.1.6.2021 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie  

nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK „Orli Staw”, prowadzonego na podstawie 

art. 132 ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 14 lipca 2021 roku pod nr 2021/S 134-355822  

 

 

 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących 

wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuści maszynę z oponami pneumatycznymi bez elastomeru? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza maszyny z oponami pneumatycznymi bez elastomeru. 

 

Pytanie nr 2:  

Dot. Rozdział III, pkt 7 Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie korespon-

dencyjnej? 

Odpowiedź:  

Umowa może być zawarta w Zakładzie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym 

albo w formie elektronicznej tj. gdy każda ze stron umowy opatrzy umowę elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym.  

 

Pytanie nr 3:  

W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 3 ppkt 2 Zamawiający wymaga przeprowadzenia w 

okresie objęcia maszyny gwarancją bezpłatnych przeglądów i napraw z wyłączeniem kosztów 

paliwa, dojazdu do miejsca wykonania naprawy, obsługi. Jednocześnie w Umowie § 1 ust. 4 

pkt 3 Zamawiający żąda przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych 

łącznie z dojazdem. Wnosimy o ujednolicenie zapisów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby bezpłatne przeglądy gwarancyjne i naprawy obejmo-

wały także dojazd do miejsca wykonania przeglądu/naprawy. 
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Pytanie nr 4:  

Dot. Umowy §1 ust 4 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby system monitoringu pracy 

maszyny został zainstalowany przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy. 

Jeśli system monitoringu zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi Wykonawcy wówczas 

Zamawiający nie utraci gwarancji jakości. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty wyni-

kające z instalacji poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, aby zgoda Wykonawcy zawierała wytyczne i warunki montażu sys-

temu monitoringu, jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może to być system dowolnego 

wybranego przez siebie dostawcy. Koszty zakupu i montażu systemu poniesie Zamawiający.   

 

Pytanie nr 5:  

Dot. Umowy §1 ust 4 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby system geolokalizacji i kontroli 

paliwa maszyny został zainstalowany przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą Wy-

konawcy. Jeśli system monitoringu zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi Wykonaw-

cy wówczas Zamawiający nie utraci gwarancji jakości. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie 

koszty wynikające z instalacji poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, aby zgoda Wykonawcy zawierała wytyczne i warunki montażu sys-

temu geolokalizacji i kontroli paliwa, jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może to być 

system dowolnego wybranego przez siebie dostawcy. Koszty zakupu i montażu systemu po-

niesie Zamawiający.   

 

Pytanie nr 6:  

Dot. Umowy § 3 ust. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy maszyny 

do 14 dni? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu na naprawę maszyny do 10 

dni roboczych od dnia, w którym winno nastąpić rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru. 

 

Pytanie nr 7:  

Dot. Umowy § 3 ust 4 Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu na zgłoszone 

usterki 3 dnie robocze liczony będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku? 

Odpowiedź:  

Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku.  

 

Pytanie nr 8:  

Dot. Umowy § 3 ust 4 Czy Zamawiający potwierdza, że będzie żądać wymiany maszyny wy-

łącznie w sytuacji, w której wyczerpane zostaną możliwości naprawy przedmiotu zamówie-

nia, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 4 umowy: 

„4. (..)Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad w następujących 

przypadkach: 

a) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości ujawni się wada, która uniemożliwi 

prawidłowe korzystanie z Towaru, a Wykonawca odmówi jej  naprawy lub uzna taką 

naprawę za niemożliwą do wykonania, 

b) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną wykonane 3 naprawy 

części/elementu/podzespołu, którego usterka uniemożliwiała prawidłowe korzystanie 

z Towaru i w okresie tym wystąpi kolejna wada tej części/elementu/podzespołu.” 

Czyli przykładowo w przypadku wystąpienia po raz 4 wady silnika uniemożliwiającej 

korzystanie z ładowarki, Zamawiający może żądać wymiany całej maszyny na nową.  

 

Pytanie nr 9:  

Dot. Umowy §3 ust 4 Czy Wykonawca potwierdza, że będzie żądać wymiany wyłącznie czę-

ści/ elementu/ podzespołu, w którym wystąpiła wada a nie całej maszyny? 

Odpowiedź:  

W sytuacjach określonych w § 3 ust. 4 lit. a) lub lit. b) Zamawiający może żądać wymiany 

całej ładowarki. Powyższe jest uprawnieniem Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 10:  

Dot. Umowy §3 ust 4 . Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku udzielenia gwarancji na nowo 

po wykonaniu istotnej naprawy maszyny? Sprzedający może udzielić gwarancji 12 miesięcy 

na wymienione części. Jeśli Zmawiający nie wyraża zgody prosimy o wyjaśnienie co Zamawia-

jący rozumie przez „istotne naprawy”? 

Odpowiedź:  

Stosownie do treści art. 581 § 1 kodeksu cywilnego „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków 

gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad 

albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwa-

rant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienio-

nej.”.  

Zamawiający nie modyfikuje zasad określonych wynikających z obowiązujących 

przepisów. 

Zamawiający przez istotną naprawę rozumie naprawę maszyny lub naprawę 

elementu maszyny, której niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie lub użyteczność 

maszyny.  
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Pytanie nr 11:  

Dot. Umowy §3 ust 4 Czy Kupujący odstąpi od obowiązku udzielenia gwarancji na nowo na 

naprawione części maszyny? Na naprawione części maszyny obowiązuje gwarancja jak na 

całą maszynę. 

Odpowiedź:  

Jeżeli naprawiane części maszyny kwalifikują się jako naprawa istotna, wówczas w odniesie-

niu do tych części gwarancja biegnie na nowo. Jeżeli naprawiane części maszyny kwalifikują 

się jako naprawa nieistotna, wówczas gwarancja w odniesieniu do tych części nie będzie bie-

gła na nowo.  

 

Pytanie nr 12:  

Dot. Umowy § 3 ust. 7. Czy Zamawiający potwierdza, że odstąpi od dokonywania naprawy na 

własny koszt albo zlecanie go osobie trzeciej, jeśli na czas przedłużającej się naprawy Wyko-

nawca udostępni Zamawiającemu maszynę zastępczą o zbliżonych parametrach? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany 

ładowarki odstąpi od dokonania naprawy na koszt Wykonawcy w przypadku udostępnienia 

na koszt i ryzyko Wykonawcy maszyny zastępczej o parametrach nie gorszych od parame-

trów ładowarki podlegającej naprawie, a przekroczenie terminu rozpoczęcia lub zakończenia 

naprawy nie wyniesie więcej niż 30 dni. 

 

Pytanie nr 13:  

Dot. Umowy § 5 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie maszyny za-

stępczej na czas opóźnienia w dostawie? Wówczas zamawiający odstąpi od naliczania kar 

umownych za opóźnienia w dostawie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przyjmuje, iż pytanie dotyczyło kary umownej za zwłokę w dostawie.  Zamawia-

jący wyraża zgodę na udostępnienie maszyny zastępczej na czas zwłoki w dostawie ładowarki 

i odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę  w dostawie, jeżeli przed upływem terminu 

dostawy, Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko ładowarkę teleskopową o parame-

trach nie gorszych od ładowarki podlegającej dostawie i czas zwłoki nie przekroczy 30 dni. 

 

Pytanie nr 14:  

Dot. Umowy § 5 ust.1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie maszyny za-

stępczej na czas opóźnienia w naprawie? Wówczas Zamawiający odstąpi od naliczania kar 

umownych za opóźnienia w dostawie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przyjmuje, iż pytanie dotyczyło kary umownej za zwłokę w naprawie. Zamawia-

jący potwierdza, że w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany ładowarki 

odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie, jeżeli przed upływem terminu 
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rozpoczęcia lub zakończenia naprawy gwarancyjnej Wykonawca dostarczy na własny koszt i 

ryzyko ładowarkę teleskopową o parametrach nie gorszych od ładowarki podlegającej na-

prawie i czas zwłoki w naprawie nie przekroczy 30 dni. 

  

Pytanie nr 15:  

Dot. Umowy § 5 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z odstą-

pienie od umowy do 20 %? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary za odstąpienie od umowy do 20 % wynagro-

dzenia netto.  

 

Pytanie nr 16:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 200 dni od 

dnia udzielenia zamówienia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 200 dni od dnia 

udzielenia zamówienia. 

 

  

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ  

w następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

 

1. Pkt. II.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 200 dni  

od dnia udzielenia zamówienia.” 

 

2. Pkt. II.9.2)1.1)a) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załą-

czeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświad-

czenie wykonawcy; 

W przypadku, gdy wartość dostawy wyrażona jest w innej walucie niż w złotych pol-

skich, zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej 

walucie na złote polskie – na podstawie średniego kuru złotego w stosunku do walut 

obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego 
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na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędo-

wym Unii Europejskiej.  

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych 

wspólnie z innymi wykonawcami zobowiązany będzie przedłożyć wykaz który dotyczy 

dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.” 

 

3. Pkt. II.9.2)6. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. W przypadku podmiotu udostępniającego  zasoby na zasadach art. 118 ustawy 

Pzp, wykonawca składa na wezwanie zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 

wymienione w II.9.2)1.2) lit. a-b, d-f SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wyklu-

czenia), w odniesieniu do tego podmiotu oraz podmiotowe środki dowodowe wymie-

nione w II.9.2)1.1)a) w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na potencjał tego 

podmiotu w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w II.7 SWZ.” 

 

4. Pkt. II.10.2) otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 21 listopada 

2021 roku.” 

 

5. Pkt. III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1)Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy  

złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto  w terminie do dnia 24 sierpnia 2021 

roku do godz. 12:00.” 

 

6. Pkt. III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„5)Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 

24 sierpnia 2021 roku o godz. 12:15.” 

 

7. Pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21 listopada 2021 roku. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.” 

 

8. Do pkt. III.4.2)a) SWZ dodaje się: 

„Przy obliczaniu punktów zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku według zasady matematycznej, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę 

powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.” 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto
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9. Pkt. II.9.2)10. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne do-

kumenty lub oświadczenia należy przekazać zamawiającemu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w 

przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.” 

 

10. Pkt. II.9.2)11. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.” 

 

11. Pkt. II.9.2)12. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  

w II.9.1)3.b) SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa 

w II.9.1)3.d) SWZ oraz przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upo-

ważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej tj. w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

 

12. Pkt. II.9.2)13. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowo-

dowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezento-

wania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, zostały wystawione przez upoważ-

nione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzo-

rowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po-

świadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papiero-

wej.  

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mo-

wa w II.9.1)3.b) SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 

mowa w II.9.1)3.d) SWZ oraz przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe od-

wzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci pa-

pierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć do-

kument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papiero-
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wej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bez-

pośredniego dostępu do oryginału.” 

 

13. Pkt. II.9.2)16. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„16. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne do-

kumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłuma-

czeniem na język polski.” 

 

14. Pkt. II.9.2)19. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„19. Oświadczenie, o którym mowa w pkt II.9.3) SWZ, podmiotowe środki dowodo-

we, o których mowa w pkt II.9.2)1.1) i II.9.2)1.2) SWZ, przedmiotowe środki dowo-

dowe, oświadczenie o którym mowa w pkt II.9.1)3.b SWZ oraz zobowiązanie podmio-

tu udostępniającego zasoby, o którym mowa w II.9.1)3.d SWZ, a także pełnomocnic-

two należy sporządzić w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnio-

nej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie), z zastrzeżeniem pkt 

II.9.2)11 - 18. SWZ, a następnie przekazać zamawiającemu wyłącznie za pośrednic-

twem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Wykonawca składa 

podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.”  

 

15. Pkt. 3.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje następują-

ce brzmienie: 

„2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości  na oferowaną, fabrycznie no-

wą ładowarkę teleskopową. Wykonawca ma do wyboru jeden z trzech zestawów w 

ramach kryterium oceny ofert. Zaproponowany okres gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania przez obie stro-

ny umowy protokołu zdawczo-odbiorczego lub przepracowania 2000 mth, w zależno-

ści, który z elementów ww. zestawu upłynie wcześniej. Wszystkie koszty związane z 

gwarancją i przeglądami serwisowymi takie jak części zamienne, części szybkozuży-

wające się, robocizna, dojazd do miejsca wykonania naprawy (obsługi), materiały 

eksploatacyjne, smary, oleje itp. na użytek napraw gwarancyjnych i przeglądów ser-

wisowych w okresie gwarancji z wyłączeniem paliwa pokrywa Wykonawca. Częstotli-

wość przeglądów serwisowych określa dostarczona przez wykonawcę instrukcja ob-

sługi lub książka serwisowa.” 

 

16. Pkt. 3.5. Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Podjęcie naprawy ładowarki teleskopowej nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni ro-

boczych od dokonania zgłoszenia, w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy 

maksymalnie w terminie 10 dni roboczych od daty jej rozpoczęcia.” 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto


 

9 
 

17. § 2 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.Planowany termin zakończenia dostawy nastąpi w terminie do 200 dni od dnia 

zawarcia Umowy.” 

 

18. § 3 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. W okresie gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Towaru 

na wolny od wad (ładowarka teleskopowa co najmniej równoważna o cechach i 

parametrach określonych w SWZ) lub usunięcia wad w drodze naprawy Towaru, 

a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt. 

Maksymalny termin na rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru wynosi 2 dni 

robocze od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 

wystąpieniu wady. Wykonawca wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wady w 

drodze naprawy Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od dnia, w którym winno nastąpić rozpoczęcie wymiany lub naprawy 

Towaru. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru 

objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 

Towaru wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego Towaru. 

Jeżeli Wykonawca wymienił jedną z części Towaru, termin gwarancji biegnie na nowo 

w odniesieniu do wymienionej części Towaru. W pozostałych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.   

Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad w następujących 

przypadkach: 

a) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości ujawni się wada, która 

uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Towaru, a Wykonawca odmówi jej  naprawy 

lub uzna taką naprawę za niemożliwą do wykonania, 

b) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną wykonane 3 naprawy 

części/elementu/podzespołu, którego usterka uniemożliwiała prawidłowe korzystanie 

z Towaru i w okresie tym wystąpi kolejna wada tej części/elementu/podzespołu.” 

 

19. § 3 ust. 7 Projektowanych postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Po przekroczeniu terminów rozpoczęcia lub zakończenia naprawy gwarancyjnej 

określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do 

wykonawstwa zastępczego na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy 

tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności 

roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Prawo wykonania zastępczego nie 

przysługuje Zamawiającemu, jeżeli przed upływem terminu rozpoczęcia lub 

zakończenia naprawy gwarancyjnej Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko 

ładowarkę teleskopową o parametrach nie gorszych od ładowarki podlegającej 
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naprawi , a przekroczenie terminu rozpoczęcia lub zakończenia naprawy nie 

wyniesie więcej niż 30 dni” 

 

20. w § 5 Projektowanych postanowień Umowy dodaje się ust. 7 o następującej treści:  

 „7. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu nie przysługuje 

Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca na czas zwłoki w dostawie i przed upływem 

terminu dostawy dostarczy Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko ładowarkę 

teleskopową o parametrach nie gorszych od ładowarki będącej przedmiotem Umowy, 

a zwłoka nie przekroczy 30 dni.” 

 

21. w § 5 Projektowanych postanowień Umowy dodaje się ust. 8 o następującej treści: 

„8. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu nie przysługuje 

Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca na czas zwłoki w naprawie i przed upływem 

terminu rozpoczęcia lub zakończenia naprawy gwarancyjnej dostarczy na własny 

koszt i ryzyko ładowarkę teleskopową o parametrach nie gorszych od ładowarki 

podlegającej naprawie i czas zwłoki w naprawie nie przekroczy 30 dni.” 

 

22. § 5 ust. 1 pkt. 3 Projektowanych postanowień  Umowy otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.” 

 

Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków Zamówienia stają 

się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.  

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

Nowy termin składania ofert to: 24 sierpnia 2021 roku do godz. 12:00, nowy termin otwarcia 

ofert to: 24 sierpnia 2021 roku godz.12:15.       

 

       Z poważaniem 

       Przewodniczący Zarządu 

       Związku Komunalnego Gmin 

       „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

       (-) 

       Jan Adam Kłysz 


