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ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający  PROCLEAN  TANK  CLEANING  GROUP  A.  Wójtowicz  i  wspólnjcy  Sp,  J.
informuje,   iż   w   postępowaniu   na:   „Zakup   i   dostawa   samojezdnego   wozu   wysięgnikowego   do
przeładunku  z  grupy  KST 76"   od  Wykonawców  wpłynęły  pytania  do treści  SIWZ.

Treść  pytań  wraz  z  odpowiedziami  poniżej.

Pytanie  1=         Część 11  -wzór  umowy.  Par.1,  ust.  3.  Oraz  Część  111  -opis  przedmiotu  zamówienia
ust.   3  -  prosimy  o  doprecyzowanie  jaki  dokładnie  zakres  przeglądów  planowych
według   dokumentacji   techhicznej   producenta   urządzenia   ma   być   wykonywany
bezpłatnie  w  ramach  dostawy  urządzenia.  W  ramach  przeglądów  możemy  bowiem
rozróżnić pracę i dojazd techników serwisu do urządzenia oraz materiały wymagane
do wymiany w ramach danego przeglądu (materiały są określohe w wzorze umowy w
sposób jasny,  ich  koszty  pokrywane  są  przez  Zamawiającego  na  bieżąco  w  trakcie
każdego z przeglądów).

Odpowiedź:          Zamawiający   dokonuje   zmiany   Część   11   -   wzór   umowy   §   1,   ust.    3.   Oraz   Część   111   -   opis
przedmiotu  zamówienja  ust.  3.  poprzez  ich  wykreślenie.

Pytahie 2=         Cześć  11  -  wzór  umowy.  Par.  8,  ust.  1  oraz  2.  Urządzenia  transportu  bliskiego,  do
jakich    zalicza    się    przedmiotowy    wóz    wysięgnikowy,    nie    posiadają    żadnego
dokumentu   homo]ogacji,   Wraz   z   ui`ządzeniem   dostarczana   jest   instrukcja   jego
obsługi  oraz  instrukcja  jego  konserwacji  wraz  z  deklaracją  zgodności  Cz  obecnie
obowiązującymi  normami  dla  tego  typu  urządzeń.  Takie  zestaw  dokumentacji  jest
wymagany   przez   dozór   tecliniczny   do   pierwszego   zgłoszenia    urządzenia   oraz
dopuszczenia   go   do   eksploatacji.   Prosimy  o   zmianę   zapisu.   W   częścj   111   -   opis
przedmiotu   zamówienia   (parametry   wymagane}   oraz   w   załączniku   nr   5   -   opis
techniczny   przedmiotu   zamówienia   jest   już   dokładnie   określona   dokumentacja
wymaga  do  dostarczenia  z  urządzenjem.  Ponadto  prosimy  o  zmiahę  lub  usunięcie
ustępu   2   w/w   paragrafu,   gdyż   urządzenie  tego  typu   nie  jest   dopuszczone   do
poruszania   się   po   drogach    (publicznych).   W    ramach   dostawy   można   jedynie
stwierdzić,   że   urządzenie  spełnia   wymogi   techniczne   określone  w   postępowaniu
przetargowym i ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź:         Zamawiający dokonuje zmiany  § 8  umowy,  który otrzymuje  nowe  brzmienie:
1.     Wykonawca   dostarczy   wraz   z    pojazdem    komplet   dokumentów   tj.    instrukcja    obsługi,

instrukcja  konserwacji,  deklaracja  zgodności  itp.
2.      Wykonawca   przeprowadzi   szkolenia   dla   pracowników   w   zakresie   obsługi   i   konserwacji

pojazdu  zgodnie z  zakresem  zawartym  w  SIWZ.
Pytanie 3=         Cześć 11  -wzór  umowy.  Par.10,  ust.1  -prosimy o  zmianę „robót oraz  ich  odbiorze"

ria  dostawy  i  jej  odbiorze.  Prosimy  o  dodanie  w  w/w  paragrafie  zapisu:  z  chwilą
podpisania   protokołu   odbiorczego   ryzyko   przypadkowej   utraty   lub   uszkodzenia
urządzenia przechodzi ha Zamawiającego. Dostawa będzie realizowana na warunkacli
DAP (Ihcoterms 2010) do miejsca 39-200 Dębica,  ul. Drogowców 2 8.

Odpowiedź:         Zamawiający dokonuje zmiany §  10  ust l  umowy,  który otrzymuje brzmenie:
1.      Rozliczenie    nastąpi    fakturą   końcową   po    zakończeniu    dostawy    oraz   jej    odbiorze    na

podstawie  protokołu  odbioru  końcowego.  Z  chwilą podpisania  protokołu  odbiorczego  ryzyko
przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  urządzenia  przechodzi  na  Zamawiającego.   Dostawa
będzie  realizowana   na   warunkach   DAP  (Incoterms  2010)  do  miejsca   39-200   Dębica,   ul.
Drogowców  2  8.

Cześć  11  -  wzór  umowy.   Par.   11   -  prosimy  o  dodanie  w  w/w  paragrafie  zapisu:
przeniesienie własności  urządzenia z Wyltonawcy na Zamawiającego nastąpi w chwili
zapłaty na rzecz Wykonawcy pełnej ceny brutto urządzenia,
Zamawiający dokonuje  zmiany §  10  umowy,  który otrzymuje  nowy  ust.  5  o  brzmieniu:
5.    Przeniesienie  własności  urządzenia  z  Wykonawcy  na  Zamawiającego  nastąpi  w  chwili  zapłaty
na  rzecz Wykonawcy pełnej  ceny  brutto  urządzenia.
Cześć  11  -  wzór  umowy.   Par.  8,   ust.   4  -   prosimy  o  wykreślenie  ustępu,  jako  nie
adekwatnego do pozostałej treści umowy.
Wzór umowy  nie  zawiera  Par.  8,  ust.  4.
Cześć  11  -wzór  umowy.  Par.  15,  ust.  3  -  prosimy  o  usunięcie  ustępu  w całości,  gdyż
jest  on  bardziej  adekwatny  do  umów  na  ewentualnie  prace  budowlane  itp,,  nie  ma
zastosowania dla dostaw urządzeń.
Zamawiający dokonu]e  zmiany  wzoru  umowy  poprzez  usunięcie  ust.  3  w  §  15.
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Cześć 11 -wzór umowy.  Par.  15, ust.  2 - prosimy o dodanie sformułowania: w okresie
gwarancji    obowiązują   warunki    gwarancji    producenta    urządzenia,    które    będą
dostarczone wraz z urządzeniem.
Zamawiający  pozostawia  zapis  umowy  bez  zmian.
Cześć  11  -  wzór  umowy.   Par.   16,  ust.   2,  lit.  a  i   b  -  prosimy  o  zmianę  określenia
nieterminowe wykonanie na zwłokę w wykonaniu oraz na zmianę wartości z O,20/o  na
O,10/o  wynagrodzenia  umownego  netto  za  każdy  roboczy  dzień  ewentualnej  zwłoki,
nie   więcej   niż   50/o   wynagrodzenia   umownego   hetto.   Adekwatny   zapis   prosimy
wprowadzić do litery b w/w ustępu. Proponowane zapjsy są standardem w tego typu
umowach handlowych.
Zamawiający   dokonuje   zmiany   wzoru   umowy   poprzez   dopisanie   w   §   16   ust.   2     -   Iit.   e)   o
brzmieniu:
e)    okoljczności    wymienione   w    pkt   a)    i    b)    z    limitem    do   wysokości    10%    wynagrodzenia
umownego  netto.
Cześć  11  -  wzór  umowy.  Par.  16,  ust.  2,  lit.  c  -  prosimy  o  usunięcie  tego  punktu  w
całości jako niejednoznacznego i niemożliwego do przewjdzenia przez Wykonawcę.
Zamawiający  pozostawia  zapis  umowy  bez  zmian.
Cześć  11  - wzór  umowy.  Par.  17  -  prosimy o zmianę treści  w/w  paragrafu  na  zapisy,
które stanowią obecnie standard w tego typu umowacli handlowych jak poniżej:
Strony   Umowy   ustalają  jednal{że,   że   Wykonawca   nie   będzie   odpowiadać  wobec
Zamawiającego  w  związl{u  z  ninjejszą  Umową  za  jakiekolwiek  ewehtualne  straty
przychodów,  zysl{ów  lub  dochodów,   utraty  umów  handlowych,   szkody  specjalne,
pośrednie   lub   przypadkowe  czy  wynikowe,   wynikające  z   kontraktu,   szkodliwego
działania,  niedbałości,  bezpośredniej  odpowiedzialności  lub  innej,  łącznie  -  ale  bez
ograniczania  do  tego  zakresu  -  z  kosztami  podróży,  dietami  i  kosztami  przewozu,
uszkodzeń  innych  składników  majątkowych,  opóźnień,  roszczeń  klientów  lub  innych
stron  trzecich  z  tytułu  takich  lub  innych  szkód  wynikające  z  niemożności  używania
urządzenia.
Wykonawca  ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte   wykonania    Umowy   oraz   jakakolwiek   odpowiedzialność   powstała   w
związku  z  Umowa  wyłącznie za  szkody wyrządzone  umyślnie  i wyłącznie w zal{resie
rzeczywistej   straty.   W   każdym   razie   odpowiedzialność   Wykonawcy   za   szkody
ogranicza  sie do wysokości  15%  (piętnaście  procent)  łącznej  ceny  netto  przedmiotu
umowyl

Odpowiedź:          Zamawiający dokonuje zmiany wzoru  umowy  poprzez dopisanie  w  §  17  ust.  3   o  brzmieniu:
3.      Strony     Umowy     ustalają    jednakże,    że    Wykonawca     nie    będzie    odpowiadać    wobec

Zamawiającego    w    związku    z    niniejszą    Umową   za    jakiekolwiek    ewentualne    szkody
specjalne,  pośrednie  lub  przypadkowe  czy  wynikowe,  wynikające  z  kontraktu,  szkodliwego
działania,     niedbałości,     bezpośredniej    odpowiedzialności     lub    innej,    łącznie    -    ale    bez
ograniczanja    do   tego   zakresu    -   z   kosztami    podróży,   dietam    i    kosztami    przewozu,
uszkodzeń   innych  składników  majątkctwych,  opóźnień,  roszczeń   klientów  lub  innych  stron
trzecich  z  tytułu  takich  lub  innych  szkód  wynikające z  niemożności  używania  urządzenia.
Wykonawca    ponosi    względem    Zamawiającego   odpowiedzialność    za    niewykonanie    lub
nienależyte  wykonania   Umowy  oraz  jakakolwiek  odpowiedzialność   powstała   w  związku  z
Umowa   wyłącznie   za   szkody   wyrządzone   umyślnie   i   wyłącznie   w   zakresie   rzeczywistej
straty.    W    każdym    razie    odpowiedzialność    Wykonawcy    za    szkody    ogranicza    sie    do
wysokości  20% łącznej  ceny  netto  przedmiotu  umowy.

Pytanie  11:      Cześć 11 -wzór Limowy.  Par.17 -prosimy w uzupełnieniu punktu nr 10 powyżej lub w
innego paragrafu umowy według Państwa uznania o dodanie następujących zapisów:
Dokumentacja  technjczna,   projekty,   materiały   reklamowe,   oraz  jakakolwiek  inna
dokumentacja    wykorzystywana    do    produkcji    lub    sprzedaży    Urządzenia    oraz
informacje   dotyczące   Urządzenia   przekazane   przez   Wykonawcę   Zamawiającemu
(zwane  dalej  łącznie  Materiałami)  podlegają ochronie  polskicli  i  międzynarodowych
przepisów   o   ochronie   własności   intelektualnej,   w  tym   w  szczególności   ochronie
wynikającej   z   polskiej   ustawy   o   prawie   autorskim   j   prawach   pokrewnych   oraz
polskiej    ustawy    -    Prawo    własności    przemysłowej.    Wszelkie    prawa    własności
intelektualnej   do   Materiałów   przysługują   Wykonawcy   lub   innym   uprawnionym
podmiotom. Z tytułu sprzedaży Urządzehia, na Zamawiającego nie F)rzechodzą prawa
własności    jntelektualnej   do    Materiałów.    W   szczególności    Wykonawca    nie   jest
uprawniony do wytwarzania i/lub rozpowszechniania produktów, które odwzorowują
Urządzenie w całości lub w jakiejkolwiek części.  Materiały mogą być wykorzystywane
przez  Zamawiającego  wyłącznie   na   potrzeby   użytkowania   Urządzenia  w  ramach
prowadzonej przez niego działalności.

Odpowiedź:          Zamawiający  wprowadza  zmianę  zapisu  wzoru  umowy  polegającą na  dopisaniu  do  §  17  ust.  4 o
brzmieniu:
4.      Dokumentacja     techniczna,     projekty,     materiały     reklamowe,     oraz    jakakolwiek     inna

dokumentacja   wykorzystywana   do   produkcji   lub   sprzedaży   Urządzenia   oraz   informacje
dotyczące  Urządzenia  przekazane  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  (zwane  dalej  łącznie
Materiałami)    podlegają   ochronie    polskich    i    międzynarodowych    przepisów    o    ochronie
własności  intelektualnej,  w  tym  w  szczególności  ochronie  wynikającej  z  polskiej  ustawy  o
prawie    autorskim    i    prawach    pokrewnych    oraz    polskiej    ustawy    -    Prawo    własności
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przemysłowej.     Wszelkie     prawa     własności     intelektualnej     do     Materiałów     przysługują
Wykonawcy   lub   innym    uprawnionym   podmiotom.    Z   tytułu   sprzedaży   Urządzenia,    na
Zamawiającego     nie     przechodzą    prawa     własności     intelektualnej     do     Materiałów.     W
szczególności   Wykonawca   nie   jest   uprawniony   do   wytwarzania   i/lub   rozpowszechniania
produktów,  które  odwzorowują  Urządzenie  w  całości  lub  w  jakiejkoMek  części.   Materiały
mogą   być   wykorzystywane   przez   Zamawiającego   wyłącznie   na   potrzeby   użytkowania
Urządzenia  w  ramach  prowadzonej  przez  niego  działalności.

Pytanie 12:      Cześć  11  -  wzór  umowy.  Prosimy  o  dodanie  zapisów  o  sile  wyższej,  standardowo
występujących  w  umowach  handlowych  tego typu:  w  razie wystąpienia  okoliczności
siły  wyższej   takich  jak:   cyklon,   powódź,   trzęsienie  ziemi,   erupcja   wulkanu,   fale
wodne   o   znacznej   wysokości    lub   inne   niesprzyjające   warunki   atmosferycznie
wpływające na możliwość realizacji obowiązków umownych lub też inne okoliczhości,
jak:   wojna,   wojna   domowa,   rewolucja,   zamieszl{i,   atak   terrorystyczny,   strajk,
blokady  dróg,   portów,   przejść  grahicznych,   znaczące  utrudnienia   w   I{omunikacji,
wprowadzenie    lub    zmiana    przepisów    prawa,    które    uniemożliwiają    Stronom
wykonanie  umowy  według   stanu   prawnego  z  dnia  zawarcia   Umowy,  w  tym:   cła
zaporowe,  embarga,  zakazy  importu/eksportu  ]ub też  okoliczności  będące wynikiem
jakiegokolwiek    działania    lub    zaniechania    osób    trzecich,    za    które    Strony    nie
odpowiadają,  będące  wynikiem  przer\^/  w  dostawie  energii  elektrycznej  lub  innych
mediów,  które  mają znaczenie  dla  prawidłowego funkcjonowania  lub  prawidłowego
wykonania   Umowy   przez   Strony   lub   inne   podmioty   uczestniczące   w   dostawie
urządzenia   lub   innycli   okoliczności   niezawinionych   przez  Strony,  termin   realizacji
zobowiązań  Umowy  przez  l{tórąkolwiek  ze  Stron  wydłuża  się  automatycznie  o  czas
trwania  tych  okoliczhości  oraz  o  czas  potrzebny  na  usuniecie  skutków  wywołanych
tymi okolicznościami.

Odpowiedź:          Zmany  umowy  zostały  przewidziane  w  pkt.  32.2.  SIWz  i  obowiązujązgodnie  z  §3.  Tym  samym
Zamawiający   zabezpiecza   możliwość   wystąpienia   istotnych   zmian   umowy.   Wszelkie   zmiany
wymienione   w   pytaniu    należy   traktować   jako   występujące   adekwatnie   we   wspomnianym
punkcie    lub    nieistotne.    Tym    samym    wystąpienie    obiektywnie    wspomnianych    w    pytaniu
okoliczności  może  powodować zmianę  terminu  wykonania  zamówienia.

Otrzymują:
-Wykonawcy,  którzy zadali  pytania  w  postępowaniu

Publikacja:
-  strona  internetowa Pr®€Ee®ffi
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