
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-2/2022 na „ ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 

MOBILNEGO ROZDRABNIACZA WOLNOOBROTOWEGO JEDNOWAŁOWEGO NA 

POTRZEBY URBIS SP Z O.O.” 

 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 

PYTANIE 1 : 

Pytanie 1. Czy przewidują Państwo możliwość zmian zapisów i negocjacji warunków zawartych w 

załączniku nr-7-ZP-URB-2-2022 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (wzorze umowy), tj:  

• zmiana §4 ust. 1 tak, że nadać mu brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji na 

dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy lub 2000 mtg, w zależności co nastąpi 

szybciej, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru maszyny bez uwag”.  

• wydłużenia terminu widniejącego w §4 ust. 6 odnośnie usunięcia wad i ewentualnego 

dostarczenia sprzętu zastępczego do Zamawiającego, ze względu na brak dostępności części (do 21 

dni) oraz możliwość ujednolicenia zapisu w terminie usunięcia i zgłoszenia wady na dni robocze.  

• w §5 ust. 1 zawarta jest informacja o karach umownych, w ust. 6 zaś informacja o prawie do 

odstąpienia od umowy, jeśli będą one wyższe niż 20%. Dla potencjalnego Wykonawcy są one 

dalece niekorzystne.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje zmian §4 ust. 1, §4 ust. 6 oraz §5 ust. 1 

 

PYTANIE 2 : 

2. Czy w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w części XV ust. 2 pkt. 2) Zamawiający nie 

popełnił błędu? Najkrótszy termin dostawy jest najmniej punktowany? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający skorygował kryteria oceny ofert. 

 

 

PYTANIE 3 : 

3. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w części VIII w punkcie 2 ppkt 4 zawarty jest zapis 

o konieczności spełnienia warunku realizacji w okresie ostatnich 3 lat min. jednej dostawy 

odpowiadającej swym rodzajem przedmiot zamawiania. Brak tu jest informacji o minimalnej 

wysokości realizowanego zamówienia, zaś 

według załącznika nr 1 do SWZ takowa informacja jest wymagana. Czy istnieje minimalna wartość 

zrealizowanego 



już zamówienia? Jeśli tak, to czy podana wartość powinna być uwzględniona w kwocie netto czy 

brutto? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający skorygował zapisy SWZ w tym zakresie. 
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