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Juchowo 24.05.2018r.  

 

DOT.  Zapytanie Ofertowe NR 271.1.2018 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie nr 1. 

Dotyczy Dok. Zapytanie ofertowe III. Pkt. 4  cyt.: „Wykonawca udzieli na dostarczany przedmiot 

zamówienia podstawowej gwarancji,  nie krótszej niż 24 miesiące. "  

Ze względu na fakt, że gwarancji udziela producent, a nie dostawca i przeważnie jest to gwarancja 

12 miesięczna, wynikająca z przepisów prawa, proszę o odpowiedź: Czy dopuszczacie Państwo 

udzielenia gwarancji przez producenta na okres 12 miesięcy? W jednostkowych przypadkach 

istnieje możliwość uzyskania dłuższej gwarancji niż 12 mc, jednak nie może to być obligatoryjne 

przy wszystkich sprzętach i urządzeniach.    

 Jeśli Państwo zdecydujecie się na naszą ofertę, dołożymy wszelkich starań,  aby  uzyskać 

możliwie najdłuższy okres gwarancji danego Producenta.  

Odpowiedź: 

Informujemy, że dopuścimy 12-miesięczny okres gwarancji jednak prosimy o wzięcie pod uwagę 

faktu, że wydłużona gwarancja stanowi o uzyskaniu dodatkowych punktów. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Dok. Wzór Umowy §1.pkt.4 cyt.: „Urządzenia, o których mowa u ust.1., powinny 

posiadać trwałe oznaczenia zawierające: nazwę i adres producenta, typ, oznakowanie CE, numer 

fabryczny, rok produkcji.” 

 Nie każdy Producent  zamieszcza na produkowanych sprzętach tabliczki znamionowe 

uwzględniając wszystkie informacje zawarte w umowie.  
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 Czy zatem np. brak adresu lub nr fabrycznego,  czy roku produkcji, itp. dyskwalifikować będzie 

urządzenie i nie zostanie przez Państwa zaakceptowane? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w przypadku kiedy producent zwyczajowo nie zamieszcza na tabliczce 

znamionowej takich informacji, a konieczność umieszczenia tabliczki oraz wymienionych 

informacji nie wynika z przepisów prawa, to takie urządzenie zostanie dopuszczone. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Dok. Wzór Umowy §2.pkt. 1 cyt.: „ Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2018r." 

Urządzenia które określiliście Państwo w Zapytaniu Ofertowym np. Komory Suszarnicze 

wymagają min. 4-miesięcznego okresu wyprodukowania, zgodnie z procesem technologicznym 

produkcji, od momentu zamówienia, do instalacji na miejscu przeznaczenia. W związku z tym czy 

przewidujecie Państwo przedłużenie  czasu terminu  realizacji zamówienia np. do 30.pażdziernika 

2018r.? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że po wystosowaniu prośby do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

zamawiający uzyskał zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2018r.                  

W związku z tym termin realizacji określony w pkt. VIII zapytania ofertowego zostaje 

zmieniony na 30 września 2018r. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Dok. Wzór Umowy §4. pkt.3 cyt.: „zaliczka może zostać udzielona do wysokości 20% 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w ust.1." 

Czy przewidujecie Państwo udzielenie zaliczki wysokości  min. 40% wysokości wynagrodzenia?   

Wynika to z faktu, że większość urządzeń i elementów wyposażenia, które zamieściliście Państwo 

w Zapytaniu Ofertowym wymagają indywidualnego trybu produkcyjnego i muszą być 

zaliczkowane u producenta w wysokościach min. 40% do 60% wartości  produktu. 
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Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wysokości zaliczki do 

maksymalnie 40% wartości zamówienia. Będzie to możliwe w przypadku, kiedy Wykonawca 

przedstawi wiarygodne uzasadnienie takiej konieczności (na przykład pismo od producenta 

urządzenia lub umowę z producentem, z której będzie wynikała konieczność zaliczkowania na 

poczet dostawy maszyn i urządzeń).  

 

 Mając na uwadze umożliwienie przygotowania oferty potencjalnym wykonawcom, 

w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia, podjęta została decyzja                        

o przedłużeniu terminu składania ofert do 04.06.2018r. 


