
 

Uczestnicy postępowania     Leżajsk, dnia 28 sierpnia 2020 r. 

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę symulatora spawania do pracowni szkolnych”, Ogłoszenie nr 

578275-N-2020 z dnia 2020-08-26 r. 

 

Informuję, że w dniu 27 sierpnia 2020 r.do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania: 

 

 

1. W specyfikacji przedmiotu zamówienia występuje sformułowanie "Stół spawalniczy 

pozwalający na mocowanie próbek we wszystkich pozycjach spawania" - stanowisko 

WeldTrainer jest wyposażone w stół pozwalający na mocowanie próbek we wszystkich 

pozycjach spawania, jednak nie jest to typowy stół spawalniczy. Czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość dostawy stanowiska wyposażonego w stół niebędący typowym stołem 

spawalniczym? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół, na którym można zamocować próbki 

spawalnicze 

 

2. W specyfikacji przedmiotu zamówienia występuje sformułowanie "Kamera dla nauczyciela, 

umożliwiająca śledzenie procesu spawania" - stanowisko WeldTrainer jest wyposażone w 

system wizyjny przekazujący obraz do zewnętrznego monitora (w komplecie) umożliwiający 

nauczycielowi podgląd procesu spawania, jednak nie jest to kamera którą nauczyciel może 

manipulować. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy stanowiska wyposażonego w 

tego typu system wizyjny? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kamery w celu nadzoru nad procesem „spawania”. 

 

 

 

3. W specyfikacji przedmiotu zamówienia występują sformułowania: "Próbki: - blachy 

(doczołowe, doczołowe z ukosowaniem, pachwinowe);  - rury (co najmniej dwie średnice)". 

Symulator spawania WeldTrainer jest wyposażone w próbki symulujące blachy oraz rury, czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy stanowiska wyposażonego w tego typu próbki? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jak najbardziej rzeczywistych warunków pracy 

symulatora, oczekujemypróbek: blach (doczołowe, doczołowe z ukosowaniem, 

pachwinowe),rur (co najmniej dwie średnice)" 

 

 

 

4. We wzorze umowy umieszczono następujący warunek: "Gwarantowany czas usunięcia 

awarii/usterki: 48 godzin." - jest to warunek nie do spełnienia (pomijając fakt, iż w takiej 

sytuacji zgłoszenie awarii 24 grudnia wymusza na Sprzedawcy pracę w święta - bezowocną, 

ponieważ serwis producenta nie pracuje w dni wolne od pracy). Czy Zamawiający dopuszcza 

czas naprawy nie dłuższy niż 21 dni roboczych? 



 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §3 ust. 6 pkt 3 umowy który przyjmuje brzmienie: 

Gwarantowany czas usunięcia awarii/usterki: 4 dni roboczych, gdzie do wskazanego okresu 

nie wlicza się sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

 

5. We wzorze umowy umieszczono następujący warunek: "Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu 1 

(jednej) godziny osoba zgłaszająca awarię lub usterkę zostanie poinformowana o danych 

kontaktowych osoby, która została przydzielona do obsługi danego zlecenia." Czy 

Zamawiający dopuszcza dookreślenia poprzez dodanie zwrotu: "zgłoszenia przyjmowane 

będą w dni robocze"? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §3 ust. 11 umowy który przyjmuje brzmienie:Po przyjęciu 

zgłoszenia w ciągu 1 (jednej) godziny osoba zgłaszająca awarię lub usterkę zostanie 

poinformowana o danych kontaktowych osoby, która została przydzielona do obsługi danego 

zlecenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w dni robocze.  

 

6. We wzorze umowy umieszczono następujący warunek: "W sytuacji trzykrotnej naprawy danej 

usterki, przy kolejnym zgłoszeniu Wykonawca wymieni przedmiot umowy na nowy." Czy 

Zamawiający dopuszcza wymianę wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad? 

 

Odpowiedź: Zamawiając pozostawia zapis bez zmian. 

 

7. We wzorze umowy umieszczono następujący warunek: "Udzielona prze Wykonawcę 

gwarancja nie może zobowiązywać użytkownika do przechowywania opakowań, instrukcji 

bądź innych elementów dostawy nie mających wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 

urządzenia". Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zobowiązania go do przechowywania 

instrukcji obsługi? Instrukcje te mają znaczący wpływ na umiejętności użytkowników co 

przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie stanowiska. 

 

Odpowiedź: Zamawiając pozostawia zapis bez zmian. 

 

8. We wzorze umowy umieszczono następujący warunek: "Jeżeli dostarczony przedmiot umowy 

będzie niezgodny z ofertą złożoną do postępowania lub nie będzie spełniał odpowiednich 

wymogów jakościowych i technicznych, Wykonawca jest zobowiązany odebrać dostarczony 

Przedmiot niniejszej Umowy na swój koszt i wymienić na nowy, wolny od wad i zgodny z 

ofertą, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tego faktu przez 

Zamawiającego." Czy Zamawiający dopuszcza wymianę wadliwego sprzętu na sprzęt wolny 

od wad, w przeciągu 21 dni roboczych? 

 

Odpowiedź: Zamawiając pozostawia zapis bez zmian. 

 

9. W § 7 (kary umowne) we wzorze umowy umieszczono: karę 0.5% wynagrodzenia brutto / 

dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy - bez podania górnego limitu 

kary oraz 0,02% wynagrodzenia brutto za każdą godzinę zwłoki w podjęciu naprawy bez 

podania górnego limitu kary. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie górnego limitu obu 

kar poprzez dodanie w obu zapisach sformułowania: "nie więcej niż 10%"? 

 

Odpowiedź: Zamawiając pozostawia zapis bez zmian. 

 

10. Czy za "podjęcie naprawy" Zamawiający uznaje potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia 

serwisowego? 

 

Odpowiedź: Za podjęcie naprawy zamawiający rozumie potwierdzenie rejestrowego 

zgłoszenia serwisowego.  



 

11. W § 7 (kary umowne) we wzorze umowy umieszczono następujący zapis: "1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek 

wykonania dostawy w sposób nienależyty, tzn. taki, który nie uwzględnia wszystkich 

wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zapisów lub wymaga wprowadzenia dalszych 

poprawek, uzupełnień lub nie uzyskało akceptacji Zamawiającego. " Uprzejmie prosimy o 

wyjaśnienie sformułowania "nie uzyskało akceptacji Zamawiającego". 

 

Odpowiedź: Za akceptację Zamawiającego uznaje siępotwierdzenie zgodności produktu z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą wykonawcy. 

 


