Stary Wiśnicz, dnia 12 października 2021r.
Nr postępowania 2/2021

Wyjaśnienie Nr 1
Zapytanie ofertowe
na realizację zamówienia
pn.: „Dostawa i montaż suwnic” realizowane w ramach Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej dla
przedsiębiorstwa Granit-Pol technologii produkcji i rozpoczęcie produkcji nowego w skali kraju
produktu - dźwiękochłonnych płyt granitowych”
W dniach 08 oraz 11 października 2021r. na adres meilowy Zamawiającego podany w Zapytaniu
ofertowym wpłynęły Zapytania, o następującej treści:
1.

Czy jest możliwość negocjacji warunków płatności?

Ad. 1)
Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w Zapytaniu, które nie przewiduje elementu
negocjacji w żadnym z elementów. Stąd też nie jest możliwa negocjacja warunków płatności. Oferent
w trybie pytań ma możliwość złożenia wniosków dotyczących modyfikacji warunków płatności
jednakże winien określić czego powyższe modyfikacje mają dotyczyć. Zamawiający rozważy powyższy
wniosek na zasadach określonych w Zapytaniu po czym może go uznać modyfikując warunki Zapytania
i ogłaszając je w sposób przyjęty w Zapytaniu bądź też odmówi ich modyfikacji
2.

Czy jest możliwość dopisania ram czasowych dostawy suwnicy natorowej 2T oraz suwnicy
bramowej, determinujących maksymalny terminy poszczególnych dostaw ?

Ad. 2)
Termin maksymalny montażu suwnicy natorowej 2T oraz suwnicy bramowej został określony w pkt V.1
Zapytania i jest to 31 sierpnia 2022r. Równocześnie w pkt V.1.a) Zapytania Zamawiający wskazał, iż
szacowany termin zakończenia robót budowlanych umożliwiających przystąpienie do montażu suwnic
to dzień 31 czerwca 2022r. Powyższe postanowienia stanowiące niejako czasowe ramy montażu
suwnic zostały potwierdzone w § 5 ust. 1 umowy.
Na dzień udzielania odpowiedzi na pytanie zaawansowanie robót budowlanych pozwala na
podtrzymanie określonego wyżej terminu zakończenia robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację montażu poszczególnych suwnic o ile nie będzie to
kolidować z prowadzonymi robotami budowlanymi. Ewentualna możliwość wcześniejszego montażu

poszczególnych suwnic winna być uzgodniona z Wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego ustanowionym dla budowy hali.
3.

Czy jest możliwość negocjacji warunków gwarancji, a dokładnie wyłączenia z niej części
zużywających się ?
Ad. 3)
Zapytanie ofertowe jest trybem udzielenia zamówienia nie przewidującym elementu negocjacji.
Oferent może w trybie zapytań złożyć konkretny wniosek o modyfikację warunków wszelkich
dokumentów Zamawiającego jak Zapytanie, wzór umowy oraz załączniki do Zapytania podając
uzasadnienie takich zmian. Zamawiający po rozważeniu skierowanych pytań zajmie stanowisko w
sprawie ich zmiany bądź też takowej odmówi.
W obecnie obowiązującym wzorze gwarancji - załączonym dokumencie gwarancyjnym Zamawiający
oczekuje, iż przez okres gwarancji Wykonawca zabezpieczy części zużywające się, których koszty
pokryje Zamawiający.( Wymagania dotyczące prac gwarancyjnych pkt 4).
4.

Czy będzie możliwość negocjacji warunków umowy już po zakończeniu przetargu?

Ad. 4)
Po zakończeniu postępowania będzie możliwość zmiany umowy wyłącznie na warunkach w niej
wskazanych tj. w jej § 10. Pomiędzy rozstrzygnięciem postępowania, a podpisaniem umowy nie ma
możliwości zmiany warunków umowy.
5.

Kto będzie dostarczać i montować szynę do jazdy suwnicy bramowej?

Ad. 5)
Za dostawę i montaż szyny do jazdy suwnicy bramowej odpowiedzialny jest wykonawca robót
budowlanych, który koszty tych prac winien wliczyć w koszty budowy fundamentu pod suwnicę
bramową. Wyłoniony wykonawca niniejszego zamówienia, zobowiązany jest jedynie do uzgodnienia z
Wykonawcą robót budowlanych kwestii technicznych związanych z realizacją elementu jakim jest
fundament pod suwnicę na styku robót budowlanych oraz montażu szyny, tak aby był możliwy
późniejszy montaż na tym fundamencie dostarczanej suwnicy.
6.

Kto będzie dostarczać i montować belki podsuwnicowe oraz płaskownik dla suwnicy natorowej
2T?

Ad.6)
Belki natorowe oraz płaskownik dla suwnicy natorowej nie są elementami przewidzianymi w ramach
projektu budowlanego hali w której suwnica ta będzie umiejscowiona. Wobec powyższego za dostawę
i montaż tych elementów odpowiedzialny jest wykonawca niniejszego zamówienia – dostawca
suwnicy.
7.

Proszę o informację czy suwnica bramowa będzie zasilana z szynoprzewodu czy bębna kablowego?

Ad. 7)
Suwnica bramowa będzie zasilana z szynoprzewodu.
8.

Proszę o informację odnośnie wyposażenia suwnicy 2,0 [t]. Czy ma zostać doposażona o bęben
kablowy do zasilenia ssawek?

Ad. 8)
Zamawiający nie wymaga, aby suwnica 2,0 [t] była doposażona o bęben kablowy do zasilenia ssawek.
9.

Pozostałe kwestie dotyczące zakresu dostawy, tj. po czyjej stronie jest dostawa torowiska (szyny,
klemy, podkładka, odboje) oraz czy kalkulujemy jednoczesne czy osobne dostawy suwnic.

Ad.9)
Zgodnie z odpowiedzią na pytania 5 i 6 powyżej, za dostawę wszelkich elementów wchodzących w
skład torowiska suwnicy bramowej które objęte są projektem budowlanym odpowiada wykonawca
robót budowlanych. Za dostawę i montaż wszelkich elementów wchodzących w skład torowiska
suwnicy natorowej odpowiedzialny jest wykonawca niniejszego zamówienia – dostawca suwnic.
Niniejsza umowa obejmuje dostawę i montaż dwóch suwnic stąd też należy w ofercie skalkulować
koszty związane z dostawą obydwu suwnic. O powyższym świadczy jednoznacznie treść formularza
oferty pkt 4 lit c) oraz zapisy § 8 ust. 3 wzoru umowy.
10. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość wprowadzenia zmian zapisów do
umowy, która została dołączona do materiałów przetargowych. Jednym z wielu przykładów jest
np. protokół końcowy, który zezwala na wystawianie faktur. Nie ma jednoznacznej informacji, co
powoduje możliwość podpisania protokołu końcowego.
„§ 8
Cena i Płatność
1. Cena żądana przez Wykonawcę w zamian za dostarczony Przedmiot Dostawy oraz wykonane
usługi w ramach Umowy będzie ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie i jest ceną stałą.
2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie: kwotę netto …………… PLN
(słownie: ………………………………………………………………) powiększoną o należny podatek VAT wg
stawki 23 % w wysokości ……..PLN (słownie: ……………………), co stanowi łącznie kwotę brutto ……..
PLN (słownie: ………………………………………..)
3. Zapłata kwoty, o której mowa wyżej nastąpi w dwóch transzach:
a) Tytułem dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) w
wysokości ........... (kwoty podanej w ofercie za jej dostawę), w terminie 14 dni od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru tej suwnicy,
b) Tytułem dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) w
wysokości ........... (kwoty podanej w ofercie za jej dostawę), w terminie 14 dni od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru tej suwnicy,
4. Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3 jest podpisanie przez Strony Umowy
Protokołu odbioru końcowego - bez uwag.

5.

6.

7.

Zapłaty poszczególnych transz wynagrodzenia nastąpi odpowiednio w terminach wskazanych w
ust. 3 lit a) i b), liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty
uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Cena wskazana w ust. 2 obejmuje wszelkie podatki, cła lub równoważne z nimi opłaty wwozowe,
opłaty skarbowe, licencyjne i inne tego rodzaju płatności dokonywane poza krajem
Zamawiającego, które wykonawca zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i
terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych
podlegających doliczeniu do ceny.”

Ad. 10)
Zamawiający nie wyklucza możliwości zmiany postanowień umowy na zasadach opisanych w
odpowiedziach na pytanie 1 i 3. Aby to jednak mogło nastąpić konieczne jest sformułowanie przez
oferentów konkretnych wniosków dotyczących proponowanych zmian.
Moment podpisania protokołu odbioru oraz warunki umożliwiające jego podpisania zostały określone
w § 7 umowy w szczególności w jego ust. 7, który ma zastosowanie do odbioru każdej z dostarczonych
suwnic.

