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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 załączy kompletny wzór umowy do zapytania ofertowego? Ten, który jest nie 

zawiera wszystkich stron, m.in. brak jest strony 2, 6, 8, 12?  

 

2. W sekcji dotyczącej miejsca i sposobu składania oferty w ogłoszeniu na stronie internetowej, 

Zamawiający przewiduje złożenie oferty osobiście lub pocztą, jednak Zamawiający wpisał również 

adres e-mail w sekcji dotyczącej adresów e-mail, na który należy wysłać ofertę.Czy Zamawiający 

akceptuje przesłanie oferty drogą mailową na wskazanego w ogłoszeniu e-mail?  

 

3. Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy dotyczące złożenia wykazu dostaw? W ogłoszeniu 

Rozdział III pkt 1 wymagają Państwo, aby dostawy były wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed 

terminem złożenia ofert, jednak w oświadczeniu załącznik nr 3 oraz załącznik nr 9 wymagają 

Państwo poświadczenia, że dostawy zostały wykonane w okresie ostatnich 2 lat.  

 

4. Czy przez zapis, że Wykonawca ma przedłożyć informację i dokumenty, iż zrealizował 

minimum 4 dostawy maszyn o wartości powyżej 400 000,00 PLN netto, Zamawiający ma na myśli 

4 dostawy (maszyny), których wartość w sumie wyniosła min.400 000,00 PLN netto, czy może 

wartość każdej z tych dostarczonych maszyn ma mieć wartość min.400 000,00 PLN netto? 

Jednocześnie prosimy o akceptację dostaw, aby to wartość w sumie wynosiła min. 400 000,00 

PLN netto.  

 

5. Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy, aby dokonanie płatności za maszynę nastąpiło 

przed dostawą na podstawie niniejszej umowy i dostarczonej faktury?  

 

6. Czy Zamawiający przedłuży termin złożenia oferty ze względu na pojawiające się rozbieżności i 

potrzebny czas na zapoznanie się z Państwa odpowiedziami oraz konieczność wpłacenia wadium, 

które zgodnie z Państwa zapisem musi wpłynąć na konto Zamawiającego na jeden dzień przed 

złożeniem oferty.  

 

7. 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)"  
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8. 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". 

 

_________________________________________________________________ 

 
Zamawiający wyjaśnia: 

 

Ad. 1. Zamawiający w załączeniu przesyła kompletny wzór umowy. 

Ad. 2. Ofertę należy złożyć w wersji pisemnej. Adres e-mail podany został tylko do 

korespondencji dla uproszczenia komunikacji. 

Ad. 3 i 4. Wiążąca jest treść zapytania ofertowego - 3 lata , 4 usługi w sumie za min. 400.000,00 

zł. 

Ad. 5. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy. 

Ad. 6. Zamawiający nie widzi potrzeby przedłużenia terminu składania oferty. 

Ad. 7. Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną propozycję zmiany zapisu treści umowy. 

Ad. 8. Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną propozycję zmiany zapisu treści umowy. 


