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Drezdenko, dnia 4 maja 2022 roku 
 

Do   
Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 
 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę zgrzewarki, nr sprawy: 
PCZSzp/ZP/ZO/130/4/2022 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 12 tygodni? 
Uzasadnienie: Wydłużone terminy realizacji wynikają z możliwości produkcyjnych. 
Odp. do pytania 1 
Dopuszcza się możliwość dostawy do 12 tygodni. Wykonawca zobowiązany jest wpisać proponowany termin 
dostawy w druku ofertowym. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego portu USB do współpracy z komputerem. 
Uzasadnienie: W zdecydowanej większości zgrzewarki nie są podłączane do systemu informatycznego gdyż dane 
gromadzone przez zgrzewarkę nie są kluczowe, więc funkcjonalność ta będzie nie wykorzystana, a wpływa istotnie 
na cenę, gdyż występuje w pakiecie z oprogramowaniem do współpracy z komputerem oraz konwerterem Ethernet. 
Odp. do pytania 2 
Dopuszcza się możliwość zaoferowania zgrzewarki bez portu USB. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga nadstawki do dystrybutora rękawów z obcinarką? 
Uzasadnienie: Zastosowanie nadstawki pozwala na lepsze wykorzystani stanowiska pracy i większy wybór rękawów 
papierowo foliowych dostępnych na stanowisku 
Odp. do pytania 3 
Dopuszcza się możliwość zaoferowania i wyceny nadstawki do dystrybutora rękawów jako osobnej pozycji 2 c) 
w załączniku nr 1 do oferty (wyposażenie opcjonalne). 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego przeglądów okresowych. 
Uzasadnienie: Zapis taki wymaga uwzględnienia takiej usługi jako osobnej pozycji co wpływa na kwotę oferty 
podczas gdy w praktyce jest to realizowane przy okazji przeglądów innych urządzeń. 
Odp. do pytania 4 
Jeżeli w warunkach udzielanej gwarancji urządzenia wymagane jest obligatoryjne wykonania przeglądów 
gwarancyjnych należy je uwzględnić jako osobną pozycję w załączniku nr 1 do oferty np.: poz. 1 b) obowiązkowe 
przeglądy gwarancyjne. 
Wprowadza się zmianę we wzorze umowy- treść po zmianie w §5 ust. 1 pkt. b) 

b) Wykonawca gwarantuje przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji, jeżeli wynikają one 
z obligatoryjnych warunków gwarancji. 

 
Pytanie nr 5 
Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego montażu urządzenia i szkolenia. 
Uzasadnienie: Zgrzewarka jest urządzeniem które wymaga jedynie podłączenia do gniazdka 230V, zaś szkolenie 
może odbyć się zdalnie co pozytywnie wpłynie na wysokość kwoty oferty.  
Odp. do pytania 5 
Wprowadza się zmianę we wzorze umowy- treść po zmianie: 
§1 ust. 1 : 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, ewentualny montaż i uruchomienie przedmiotu umowy (jeżeli jest on 

obligatoryjny dla zachowania warunków gwarancji), szczegółowo opisanego w załączniku nr 1, będącym 
integralną częścią umowy. 
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§4 : 
Ust.1 Przedmiot umowy winien być dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie wskazanym w §2. 
Dokładne terminy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalać z Zamawiającym. 

Ust. 8 Szkolenia powinno się odbyć w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie w oparciu o zainstalowany kompletny 
przedmiot umowy. 

 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami wyznacza się nowy termin złożenia oferty: do dnia 6 maja 2022 r., 
do godz.: 10:00 

 

 
 

Z poważaniem 
 
 

Prezes Zarządu 

 

       Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pismo zamieszczono na stronie internetowej dnia 4.05.2022 r. 


