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Zawiercie, dnia 05 września 2019 r. 

 

Dotyczy postępowania nr 174/2019 na dostawę systemu wspierania zarządzaniem flotą pojazdów  

w oparciu o GPS. 

                                                                                              

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące dokumentu: załącznik nr 1  - wzór umowy 174-2019 

 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 2 kolejnego zdania o następującym 

brzmieniu: 

„Zamawiający zobowiązany jest umożliwić montaż urządzeń w warunkach technologicznych właściwych 

dla zapewnienia prawidłowości montażu, np. w zadaszonym pomieszczeniu, o ile Wykonawca zgłosi taką 

konieczność.” 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 kolejnego ustępu o następującym brzmieniu: 

„Montaż urządzeń zostanie potwierdzony protokołem odbioru. Nieprawidłowości nieistotne, nie mające 

wpływu na możliwość prawidłowego korzystania z systemu nie stanowią podstawy od odmowy podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku bezzasadnej odmowy podpisania protokołu przez 

Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego podpisania protokołu.” 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 6 ust. 2 umowy poprzez dodanie na końcu 

kolejnego zdania o następującym brzmieniu: 

„Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT za realizację przedmiotu Umowy 

oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail Zamawiającego: 

………………………………. , doręczenie faktur drogą elektroniczną będzie równoznaczne z doręczeniem 

ich do siedziby Zamawiającego.” 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 6 ust. 5 umowy poprzez nadanie temu 

ustępowi następującego brzmienia: 

„Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.  

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 kolejnego ustępu o następującym 

brzmieniu: 
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„W przypadku braku uiszczenia przez Zamawiającego wymagalnej należności na rzecz Wykonawcy, 

Wykonawca, po uprzednim pisemnym upomnieniu Zamawiającego i wyznaczeniu dodatkowego  

7 dniowego terminu, uprawniony będzie do wstrzymania świadczenia usługi do dnia uregulowania pełnej 

kwoty należności przez Zamawiającego. Wstrzymanie świadczenia usługi w powyższym zakresie nie 

będzie traktowane jako naruszenie niniejszej umowy, a tym samym nie będzie skutkowało powstaniem 

jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.” 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 7 ust. 2 umowy poprzez dodanie przed 

zwrotem „w terminie 7 dni” sformułowania: 

„(…) albo jej naprawy o ile będzie to możliwe pod względem technologicznym (…)” 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 7 ust. 2 umowy poprzez dodanie  

na końcu kolejnego zdania o następującym brzmieniu:  

„Powiadomienia będą uznawane za skutecznie złożone z chwilą otrzymania przez Wykonawcę  

w godzinach jego pracy od 8.00 do 16.00 w dni robocze.” 

 

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 7 ust. 4 umowy poprzez dodanie na 

końcu po kropce następującego zdania: 

„Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca będzie zobligowany do poniesienia powyższych kosztów 

wyłącznie w przypadku realizacji czynności gwarancyjnych na terenie działalności operacyjnej 

Zamawiającego”. 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 7 umowy poprzez dodanie na kolejnego 

ustępu o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli urządzenia uległy uszkodzeniu lub 

awarii na skutek ingerencji nieuprawnionych osób, wykorzystywania niezgodnie z instrukcją, 

wadliwości/usterek pojazdu lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.” 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 umowy nowego ustępu o następującym 

brzmieniu: 

„Czynności gwarancyjne wykonywane będą wyłącznie w dniach roboczych, przez co strony rozumieją dni 

powszednie, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  

w godzinach pracy Wykonawcy, tj. od godziny 8.00 do 16.00.” 

 

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 umowy nowego ustępu o następującym 

brzmieniu: 

„Termin wskazany w ust. 2 może ulec wyjątkowo przedłużeniu o kolejne 7 dni, jeżeli charakter i zakres 

wad, usterek lub awarii będzie wymagał ponadnormatywnego nakładu czasu i pracy ze strony 
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Wykonawcy. Terminy te ulegają także przedłużeniu, jeżeli brak możliwości usunięcia wad, usterek i awarii 

jest skutkiem braku prawidłowego współdziałania ze strony Zamawiającego, jak również w przypadku,  

w którym dotrzymanie terminów jest niemożliwe na skutek siły wyższej oraz innych okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić realizację usługi gwarancyjnej  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę.” 

 

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy poprzez zmianę 

zwrotu „opóźnienie” na zwrot „zwłoka”. 

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 8 ust. 4 umowy poprzez dodanie na 

końcu po kropce następujących zdań: 

„Przed nałożeniem kary umownej przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 2 lub 3 powyżej, 

Zamawiający skieruje do Wykonawcy wezwanie do udzielenia wyjaśnień na temat przyczyn naruszenia 

umowy i umożliwi drugiej stronie ustosunkowanie się do podniesionych zarzutów. Strony zgodnie ustalają, 

iż kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3 powyżej mogą zostać nałożone na Wykonawcę 

wyłącznie w przypadku zawinionego naruszenia postanowień Umowy, pod warunkiem uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do usunięcia stanu naruszenia Umowy. Łączna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 50% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ad.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 2 kolejnego zdania. 

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania w § 4 kolejnego ustępu. 

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT za realizację przedmiotu 

Umowy oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail Zamawiającego: 

katarzyna.kregiel@rpwikzawiercie.pl, doręczenie faktur drogą elektroniczną będzie równoznaczne  

z doręczeniem ich do siedziby Zamawiającego. 

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści § 6 ust. 5 umowy. 

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania w § 6 kolejnego ustępu. 

Ad.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 7 ust. 2 umowy. 

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści § 7 ust. 2 umowy. 

Ad.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 7 ust. 4 umowy. 

Ad.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści § 7 umowy poprzez dodanie kolejnego 

ustępu. 

Ad.10. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 umowy nowego ustępu. 

Ad.11. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 umowy nowego ustępu. 

Ad.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy. 

Ad.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści § 8 ust. 4 umowy. 


