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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 – PYTANIE NR 1 

  
 
PPUH „PETER” Ewa Peter 
ul. Wrocławska 61 
63-600 Kępno 
 

 
W związku z poniższymi pytaniami Oferenta dot. zapytania ofertowego na zakup koparko 

ładowarki z młotem do rozbijania gruzów:  

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny z ładunkiem podnoszonym do 

pełnej wysokości ok. 3100kg? 

  

2. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis we wzorze umowy w § 6 ust 5 w taki sposób, aby 

nieodpłatną naprawą gwarancyjną objęte były awarie i usterki niepowstałe z winy Zamawiającego 

niezgodnym z instrukcją użytkowaniem sprzętu? 

  

3. Zamawiający wprowadził w umowie paragraf dotyczący gwarancji jakości jak również paragraf 

dotyczący rękojmi za wady powołując się jednocześnie na karę o której mowa w § 8 ust 1 pkt 3. 

W związku z tym, aby uniknąć nieporozumień prośba o wyrównanie terminów:  

- w § 7 ust 4 proszę o wydłużenie terminu uznania lub nieuznania reklamacji z 3 dni na 7 dni jak 

zostało określone w § 6 ust 6.  

 - w § 7 ust 7 proszę o wydłużenie terminu naprawy przedmiotu zapytania ofertowego z 7 dni na 

14 dni jak zostało określone w § 6 ust 9.  

 

4. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis we wzorze umowy w § 6 ust 11 na następujący 

"Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany wadliwego Przedmiotu Zapytania 

ofertowego lub jego istotnego podzespołu na przedmiot/podzespół wolny od wad w przypadku 

dwukrotnej bezskutecznej naprawy tego samego podzespołu ( wymiana podzespołu w terminie 14 

dni ) lub w przypadku wad przedmiotu umowy które były dwukrotnie naprawiane i przedmiot 

zamówienia ciągle wykazuje tą samą wadę (wymiana przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni)"  

 

5. Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 9 modyfikując zapisy jak również terminy 

wymiany przedmiotu umowy na następujący "W przypadku uzasadnionego żądania 

Zamawiającego wymiany Przedmiotu Zamówienia lub jego istotnego podzespołu na wolny od wad 

po uprzednich bezskutecznych próbach naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do uczynienia 

zadość temu roszczeniu w terminie 60 dni (Przedmiot zamówienia), 14 dni (istotny podzespół 

Przedmiotu Zamówienia) licząc od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego w tym 

przedmiocie".  

 

6. Czy Zamawiający obniży karę o której mowa w § 8 ust 2 z 30% na zwyczajowo stosowaną 

karę z zakresu od 10% do 20%?  
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Zamawiający wyjaśnia: 

 

Zamawiający realizuje Projekt Unijny do którego zgodnie z regulaminem nakreślono warunki, 

które w zasadzie stanowią sztywną ramę do realizacji. Zaproponowane poniżej zmiany, na tym 

etapie realizacji zamówienia nie mogą wejść w życie. Zamawiający zaprasza do przetargu 

oferentów, którzy spełnią postawione wymagania nakreślone w treści specyfikacji technicznej, 

umowy oraz pozostałych załączników. Zaproponowane zmiany mogą lecz nie muszą dotyczyć 

sytuacji przyszłych wobec czego nie mają istotnego wpływu na realizację zamówienia. 

  

Ad. 1. 

  

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści specyfikacji technicznej. 

  

Ad. 2, 3, 4, 5, 6. 

  

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy. 

  

 
 


