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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z wynajmem sond pomiarowych 

siarkowodoru. 

Nr ID postępowania: 612072 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE NR 1 

 

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. Treści pytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Pytania: 
„Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ określił, że cena jednostkowa preparatu 
przeciw zagniwaniu ścieków obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym 
m.in. cenę preparatu, załadunek na własne środki transportu, transport, wynajem lub wypożyczenie urządzeń 
do pomiaru dostarczonego preparatu. W związku z tym, że samo sformułowanie umowne, iż towar dostarczany 
jest wraz z urządzeniem, przy czym odpłatność za korzystanie z urządzenia jest wliczona w cenę towaru, może 
okazać się niewystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa podatkowego transakcji, zwracamy się 
 z wnioskiem o dopisanie do wzoru umowy następujących postanowień: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu ma okres 30 dni jednocześnie dwóch sond 
pomiarowych do pomiaru stężeń siarkowodoru on – line z przesyłem danych do monitoringu internetowego 
wraz z transportem sondy do Zamawiającego, po spełnieniu przez Zamawiającego określonych poniżej 
warunków. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zakupu od Wykonawcy jednorazowo minimum 5 ton preparatu w ciągu realizacji przedmiotu umowy, po 
cenie jednostkowej nie mniejszej niż…. 

b) do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do wykorzystywania udostępnionego urządzenia 
wyłącznie do preparatów zakupionych od Wykonawcy 

c) nabywania preparatu przez cały okres obowiązywania umowy wyłącznie od Wykonawcy 

d) korzystania z udostępnionych sond pomiarowych zgodnie z ich przeznaczeniem i na własne ryzyko 

e) zwrotu kompletnych i sprawnych dwóch sond pomiarowych w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy. 
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3. Przy spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w ust. 2 należy przyjąć, iż wartość świadczenia 
Wykonawcy polegającego na przekazaniu urządzeń na czas realizacji przedmiotu umowy została wliczona  
w cenę preparatów zakupionych przez Zamawiającego od Wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków określonych  
w ust. 2 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty za przekazanie urządzeń w wysokości 100,00 zł netto 
miesięcznie za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź Ad.1 i Ad.2: 

1. Zamawiający uwzględnia zaproponowane zmiany przez Wykonawcę w taki sposób, iż w §3 Umowy – 

załącznik nr 6 do SWZ (Wymagania związane z przedmiotem umowy) dokonuje zmiany ust. 5. 

w następującym zakresie: 

 

Było: Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na okres 30 dni, na swój koszt, jednocześnie  

2 sondy pomiarowe siarkowodoru do pomiaru on-line, w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Jest: Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na okres 30 dni, na swój koszt, jednocześnie  

2 sondy pomiarowe siarkowodoru do pomiaru on-line, w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy, po 

spełnieniu przez  Zamawiającego poniższych warunków: 

a. zakupu od Wykonawcy jednorazowo minimum 5 ton preparatu w ciągu realizacji przedmiotu 
umowy, po cenie jednostkowej nie mniejszej niż….; 

b. do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do wykorzystywania udostępnionego 
urządzenia wyłącznie do preparatów zakupionych od Wykonawcy; 

c. korzystania z udostępnionych sond pomiarowych zgodnie z ich przeznaczeniem i na własne 
ryzyko; 

d. zwrotu kompletnych i sprawnych dwóch sond pomiarowych w terminie 14 dni od daty 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę zapis dotyczący zobowiązania 
Zamawiającego do nabywania preparatu przez cały okres obowiązywania umowy wyłącznie od Wykonawcy. 

Odpowiedź Ad.3 i Ad.4: 

Zamawiający uwzględnia zaproponowane zmiany przez Wykonawcę w taki sposób, iż w §3 Umowy – załącznik 

nr 6 do SWZ (Wymagania związane z przedmiotem umowy)  dodaje ust. 6. oraz ust.7. o następującej treści: 

 

ust.6. Przy spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w ust. 5 należy przyjąć, iż wartość 

świadczenia Wykonawcy polegającego na przekazaniu urządzeń na czas realizacji przedmiotu umowy została 

wliczona w cenę preparatów zakupionych przez Zamawiającego od Wykonawcy w okresie realizacji 

przedmiotu umowy.  

ust. 7. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków określonych w ust. 5 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty za przekazanie urządzeń w wysokości 100,00 zł netto 

miesięcznie za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy. 

 

Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. 
 
 
Otrzymują: 

1.Adresat – email: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072 
2.ZGK, a/a 
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