NP/ 1292 /2020

Puławy, dn 17.03.2021r.

Poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania do postępowania o zamówienie
publiczne nr INS/TD – 3/2021 na dostawę tabletkarki rotacyjnej wraz z
niezbędnym wyposażeniem do tabletkowania proszków i granulatów
ceramicznych oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie
załogi
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.),
Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez
Chemicznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez
Wykonawcę:
Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie punktu 4.3.7. z SWZ co zamawiający ma na myśli zgodnie z
tym punktem?
Odpowiedź
Zamawiający
nie
jest
w
stanie
przewidzieć
rozwiązań
technicznych
zastosowanych w danym urządzeniu co bez posiadania specjalistycznych,
charakterystycznych dla danego urządzenia narzędzi (o ile takie są wymagane)
może uniemożliwić uruchomienie i późniejszy serwis lub remont urządzenia.
Pytanie nr 2
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pakietu inżynierskiego?
Odpowiedź
Pakiet inżynierski jest to zestaw informacji niezbędnych Zamawiającemu do
przygotowania posadowienia urządzenia oraz wymagań co do mediów niezbędnych
do uruchomienia i prawidłowej pracy urządzenia, takich jak: ciężar, sposób montażu
na podłożu, gabaryty urządzenia, media niezbędne do prawidłowej pracy oraz inne
informacje będące w posiadaniu Dostawcy istotne dla zamawiającego do
przygotowania miejsca posadowienia urządzenia.
Pytanie nr 3
Kto będzie uprawniony do określenia terminu szkolenia i do kiedy ma ono zostać
przeprowadzone?
Odpowiedź
Termin szkolenia zostanie określony przez Zamawiającego po przygotowaniu
miejsca montażu tabletkarki po doprowadzeniu niezbędnych mediów. Szkolenie
ma być przeprowadzone przed upływem terminu realizacji umowy, zgodnie z
treścią Art. 4.1 lit. c) tj. do końca
4 tygodnia, licząc od daty dostawy,
potwierdzonej protokołem odbioru.
Pytanie nr 4
Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem - protokół odbioru bez zastrzeżeń czy wady nieistotne nie mające wpływu na funkcjonalność przedmiotu umowy, jego
trwałość oraz zdolności produkcyjne nie będą stanowiły przeszkody w podpisaniu
protokołu odbioru?
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Odpowiedź
Określenie „protokół odbioru końcowego, „bez zastrzeżeń” zostało zastosowane w
treści Art. 3 oraz 6.2 wzoru umowy. Regulacja Art. 3 dotyczy warunków płatności
pełnego wynagrodzenia za przedmiot umowy. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia w
pełnej wysokości jest oddanie Przedmiotu umowy w stanie kompletnym,
umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z
chwilą uruchomienia, czyli powinien on spełniać wymagania, które zostały opisane w
SWZ oraz wzorze umowy. Natomiast art. 6. 2 określa początek biegu terminu
odpowiedzialności z tytułu gwarancji za przedmiot umowy. Zgodnie z treścią Art. 4.6
wzoru umowy Zamawiający ma prawo w skutek czynności odbiorowych, w
przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, żądać, aby
Dostawca na swój koszt dokonał naprawy i/lub wymiany wadliwych elementów, a w
przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy- dostarczył w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego brakujące wyposażenie.” Z zapisów umowy nie
wynika, żeby Zamawiający miał prawo odmówić podpisania protokołu odbioru,
natomiast to Wykonawca odpowiada za rezultat czynności odbiorowych, za jakość
przedmiotu umowy zgodną z SWZ oraz umożliwiającą prawidłową pracę urządzenia.

Pytanie nr 5
Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem w umowie w punkcie 4.2. b) oraz 4.2.
c) w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi?
Odpowiedź
4.2.b) Jeżeli do wykonania umowy niezbędny jest specjalistyczny sprzęt nie opisany
w specyfikacji (np. trawersa do rozładunku) zamawiający wymaga dostarczenia
takiego wyposażenia.
4.2 c) Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletu dokumentów opisanych w
specyfikacji potwierdzających: Zgodność urządzenia z aktualnymi przepisami BHP,
wykonanie urządzenia w oparciu o system metryczny, wykonania zgodnego z
Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i posiadania przez urządzenia znaku CE oraz
deklaracji zgodności.
Pytanie nr 6
Czy zgodnie z punktem 6.3 umowy zamawiający będzie zobowiązany do dołączenia
do zawiadomienia wszelkich dokumentów i dowodów niezbędnych do ustalenia
przyczyny wadliwości (np. zdjęcia lub filmy oraz opis wady wraz z okolicznościami jej
ujawnienia) czy na żądanie Dostawcy Zamawiający będzie zobowiązany przesyłać
wadliwe przedmioty lub ich część do Dostawcy, na jego koszt?
Odpowiedź
Zamawiający udokumentuje wadę na filmie lub zdjęciach w przydatku kiedy
będzie możliwość wykonania tych materiałów bez ingerencji w budowę maszyny.
Zamawiający może nie dysponować wystarczająca wiedzą i doświadczeniem aby
zidentyfikować wadliwą część lub podzespół i dokonać jego demontażu celem
wysłania do Dostawcy. Po opisaniu przez Zamawiającego wady rolą Dostawcy
będzie zidentyfikowanie wadliwego podzespołu lub części i zgodnie z wiedzą i
doświadczeniem Dostawcy usunięcie wady, jeśli wymagała będzie tego wada
również w siedzibie Zamawiającego. Istotne jest to, że w okresie trwania
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gwarancji odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia spoczywa
na Dostawcy.
Pytanie nr 7
Czy w przypadku napraw gwarancyjnych okres oczekiwanej naprawy nie wydłuży się
gdy dostawca nie jest producentem części zamiennych lub do wykonania napraw
potrzeba materiałów od podmiotu zewnętrznego?
Pytanie nr 8
Czy Zmawiający w punkcie 6.11- 6.12.1 umowy że Dostawca ma usunąć wady w
określonym czasie od ustalenia przyczyny wadliwości i czy okres ten nie mógłby być
urealniony do 28 dni?
Odpowiedź na pytanie nr 7 i nr 8
Punkt umowy 6.12.1 daje możliwość wydłużenia terminu naprawy wynikającej z
konieczności zakupu części, której dostawca nie jest producentem lub zakres
wymaganej naprawy jest na tyle duży że dostawca nie jest w stanie wykonać jej w
terminie 7 dni. Termin usunięcia wady wymaga jedynie uzgodnienia pomiędzy
Dostawcą a Zamawiającym, zgodnie z zapisami pkt. 6.13 – wzoru umowy
Pytanie nr 9
Jakimi środkami dowodowymi Zamawiający udowodni że usterka powstała w okresie
gwarancji - vide 6.6 umowy?
Odpowiedź
Dostawca wraz z podpisaniem protokołu uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia
pracowników przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny, w którym powinny
być określone szczegółowe warunki gwarancji wraz z rodzajem uszkodzeń
nieobjętych gwarancją.
Pytanie nr 10
Czy art. 6.8 należy rozumieć w ten sposób, że poza uprawnieniami z tytułu rękojmi
przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji czy okres rękojmi wydłuża się o
dodatkowy okres czasu równy okresowi gwarancji?
Odpowiedź
Tak. Wynika to bezpośrednio z treści Art. 6.9 wzoru umowy, na podstawie którego
uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi, wynikające z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny zostają rozszerzone o okres gwarancji udzielonej
przez Dostawcę.” Taka konstrukcja jest zgodna z zasadą , określoną w art.
Art. 558. § 1 kodeksu Cywilnego.

Signed by /
Podpisano przez:
Jolanta Maria
Kobus
Date / Data: 202103-17 10:36
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