
1 
 

 Tarnów, 08.06.2021 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/1917/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
na „Dostawę analizatora spalin z modułem pyłomierza”. 
 

Pytanie 1.  
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę pyłomierza prośba o zgodę na 
zmiany w zapisach umowy § 3:  
Punkt 1 - wykreślenie zdania: … Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji 
niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
Punkt 4 - dopisanie: ...które ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji - pod 
warunkiem użytkowania zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi. 
Punkt 5 - do wykreślenia. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  
Punkt 1 – Zamawiający nie wyraża zgody. 
Punkt 4 – Zamawiający wyraża zgodę. 
Punkt 5 – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2.  
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę pyłomierza prośba o zgodę na 
zmiany w zapisach umowy § 6: 
Punkt 1 – dopisanie:  
a) miernik zanieczyszczeń gazowych – …. miesięcy, 
b) moduł pyłomierza – …. miesięcy, 
c) sensor pyłomierza – …. miesięcy, 
d) silnik i pompa – …. miesięcy. 
Punkt 3 - prośba o wykreślenie rękojmi, Podpunkt c) - dopisanie „wymiany przedmiotu umowy 
na nowy w terminie 30 dni od chwili stwierdzenia wady w przypadku stwierdzenia wad 
uniemożliwiających lub poważnie utrudniających korzystanie, których nie da się naprawić”. 
Punkt 4 - zmiana z: od dnia powiadomienia telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. Na: 
dostarczenia wadliwego urządzenia do siedziby Wykonawcy (na koszt i ryzyko Wykonawcy). 
Punkt 7 - do wykreślenia. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  
Punkt 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 
Punkt 3 - Zamawiający nie wyraża zgody. 
Punkt 3 Podpunkt c) - Zamawiający nie wyraża zgody. 
Punkt 4 - Zamawiający nie wyraża zgody. 
Punkt 7 - Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 3.  
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę pyłomierza prośba o zgodę na 
zmiany w zapisach umowy: § 7 dopisanie: 
2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5%, 
3) za innego rodzaju nienależyte - niezgodne z umową wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 za każde 
stwierdzone naruszenie, ale nie więcej niż 5%, 
4) za zwłokę w usunięciu awarii, wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ale nie więcej niż 5%. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4. 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę pyłomierza prośba o zgodę na 
zmiany w zapisach umowy:  
§ 9 punkt 3 podpunkt d) - Prośba o jego wykreślenie - Jak Zamawiający może wzywać do 
dostawy przed terminem realizacji Umowy? Nie może - więc jak termin realizacji Umowy może 
być zagrożony? A nawet jeżeli będzie opóźnienie, to są za to kary. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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