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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 – PYTANIE NR 1 
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W związku z poniższymi pytaniami Oferenta dot. zapytania ofertowego na zakup koparko 

ładowarki z młotem do rozbijania gruzów: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści ramię ładowarkowe, z możliwością podnoszenia ładunku do 

pełnej wysokości o maksymalnej masie 3169 kg? 

 

2. Dotyczy Umowy § 6 ust. 5. Prosimy o zmianę zapisu w przytoczonym ustępie w taki 

sposób, aby nieodpłatną naprawą gwarancyjną objęte były awarie i usterki nie powstałe z 

winy Zamawiającego. 

 

3. Dotyczy Umowy § 6 ust. 11. Prosimy o modyfikację zapisu, tak aby Wykonawca 

zobowiązany był do wymiany maszyny lub jej elementu po trzech bezskutecznych 

naprawach. 

 

4. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy maszyny określonego w § 7 ust.7 do 14 dni.  

 

5. Dotyczy Umowy § 7 ust 4. Prosimy o wydłużenie terminu uznania lub nieuznania 

reklamacji z 3 dni na 7 dni jak zostało określone w § 6 ust 6.  

 

6. Zamawiający w Umowie § 7 ust. 9 podaje, że Wykonawca w przypadku uzasadnionego 

żądania  Zamawiającego wymieni Przedmiot Zamówienia w terminie 30 dni, natomiast w § 

6 ust. 11 podany jest termin 60 dni. Wnioskujemy o ujednolicenie zapisów w Umowie z 

zachowaniem terminu 60 dni.  

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w Umowie § 8  ust. 

2.?  

 

8. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w naprawie po otrzymaniu od 

Wykonawcy maszyny zastępczej na czas przedłużającej się naprawy? 

 

9. Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku przedłużającej się naprawy ponad 21 dni po 

otrzymaniu maszyny zastępczej nie będzie odstępował od Umowy? 
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Zamawiający wyjaśnia: 

 

1. Zamawiający określił w specyfikacji ramię ładowarkowe, z możliwością podnoszenia 

ładunku do pełnej wysokości o masie ok. 4000 kg. Wielkość  3169 kg spełnia wymagania 

około 4000 kg. 

 

2. Zamawiający wprowadza do Umowy § 6 ust. 5.  zmianę zapisu w przytoczonym ustępie w 

taki sposób, że nieodpłatną naprawą gwarancyjną objęte będą awarie i usterki nie 

powstałe z winy Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający wprowadza do Umowy § 6 ust. 11.  modyfikację zapisu, tak że Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany maszyny lub jej elementu po trzech bezskutecznych 

naprawach. 

 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydłużenie czasu naprawy maszyny określonego w § 7 

ust.7 do 14 dni. Zapisy umowy w tym miejscu pozostają bez zmian. 

 

5. Zamawiający doprowadza do zgodności zapisy Umowy § 7 ust 4 oraz § 6 ust 6 i  wydłuża 

termin uznania lub nieuznania reklamacji z 3 dni na 7 dni. 

 

6. Zamawiający doprowadza do zgodności zapisy  Umowy § 7 ust. 9 oraz § 6 ust. 11  i 

wydłuża termin w przypadku uzasadnionego żądania Zamawiającego wymiany Przedmiotu 

Zamówienia w terminie 60 dni,  

 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej określonej w Umowie § 8 ust. 

2. 

 

8. Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w naprawie po otrzymaniu od 

Wykonawcy tożsamej maszyny zastępczej na czas przedłużającej się naprawy. 

 

9. Zamawiający potwierdza, że w przypadku przedłużającej się naprawy ponad 21 dni, po 

otrzymaniu maszyny zastępczej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, nie będzie 

odstępował od Umowy. 

 

 

 

/-/ Ewa Peter 

 


