
 

 

Nr sprawy NZ4-241-211/2019       Lublin dnia 26.08.2019 r. 

 

Nazwa postępowania: Dostawa 2 szt. urządzeń klasy UTM do zabezpieczenia sieci LPEC S.A. wraz z subskrypcją 

na okres 5 lat. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na opublikowane 

ogłoszenie o Zamówieniu i Specyfikację, Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie  
z Regulaminem zakupów Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.. 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC S.A., pod adresem: www.lpec.pl – zakładka: Przetargi 
→Regulaminy. 

 

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ  

Uprzejmie informuję, że w dniu 23.08.2019 r. wpłynęły Pytania VI (L.dz. 4098/19 z dnia 23.08.2019 r.), 
dotyczące ww. postępowania. 

W związku z powyższym treść wniesionych pytań podaje się do wiadomości Wykonawcom, którym 
wysłano informację o wszczęciu postępowania oraz udziela się następującej odpowiedzi w tej sprawie: 
Pytania VI (L.dz. 4098/19) 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy mając na względzie specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
wyłączyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby usunąć sformułowanie „oraz wad fizycznych” z § 1 ust. 3 pkt. 
c? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na usunięcie ww. sformułowania. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sformułowanie „gwarantuje” zastąpić „deklaruje” w § 1 ust. 4? 
Odpowiedź: 

1. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastąpienie sformułowania „gwarantuje” na „deklaruje” 
w  § 1 ust. 4 we wzorze umowy. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sformułowanie „Wykonawca” zastąpić „Producent 
dostarczonego rozwiązania” w § 1 ust. 6? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. 

3. Zwracamy się z prośbą o naniesienie modyfikacji w zakresie przedmiotu umowy i/lub sposobu 
płatności za dostarczony przedmiot umowy, ponieważ w bieżącej postaci wymaganie „– za cztery 
kolejne okresy roczne obowiązywania umowy – na podstawie faktury wystawionej po upływie roku 
od wystawienia faktury za pierwszy rok obowiązywania umowy (…)” (w § 3 ust. 3? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę zapisu § 3 ust. 3 we wzorze umowy, która otrzymuje 

brzmienie: 

- za cztery kolejne okresy roczne obowiązywania umowy – w czterech równych częściach, na 

podstawie faktur wystawianych pod koniec okresu obowiązywania poprzedniej subskrypcji, w taki 

sposób, aby zachować ciągłość subskrypcji. Płatność będzie miała miejsce w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu 

przysługuje prawo do powstrzymania się od zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć fakturę korygującą. 

4. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w § 6 ust. 4 (Dokonanie odbioru dostawy nie stanowi 
przeszkody dla późniejszego  powoływania się przez Zamawiającego na niezgodność przedmiotu 
dostawy z Umową, w tym w ramach uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.) 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu. 

7. Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie pierwszego zdania § 6 ust. 6 do postaci jak poniżej:  

http://www.lpec.pl/


„Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie dokonać wymiany urządzeń klasy UTM, jeżeli zaistniały 

okoliczności wymienione w ust. 5, z wyłączeniem śladów używania wynikających z montażu i 

instalacji sprzętu u Zamawiającego oraz wyłączeniem § 6 ust. 5 pkt. c.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 

8. Zwracamy się z prośbą o usunięcia zapisu § 9 ust. 5 i określenie maksymalnej kary, jaką 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

9. Prosimy o zmodyfikowanie sformułowania § 14 ust. 1 pkt a do postaci: „w razie opóźnienia w 
prawidłowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli termin opóźnienia dostawy 
przekroczy 10 dni roboczych - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach przez Zamawiającego”; 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ww. zapisu według propozycji przedstawionej przez 

Wykonawcę. 

10. Prosimy o usunięcie zapisu § 14 ust. 1: 
„w przypadku zmian w przepisach prawa, wiążących się z koniecznością stosowania przez 
Zamawiającego przedmiotu dostawy o innych parametrach, funkcjonalności i możliwościach niż 
wynikające z Umowy, bez względu na termin wejścia w życie zmienionych wymagań i początek 
terminu ich stosowania - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez 
Zamawiającego.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ww. zapisu. 

 

Jednocześnie informuję, iż w przypadku zgłoszenia przez Wykonawców konieczności dokonania 
zmian w złożonych ofertach, związanych z zamieszczeniem odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający 
wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do ich przygotowania. Zgłoszenie konieczności dokonania 
zmian w ofercie  przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10:00 – 
czyli przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie złożone oferty, także te, które nie będą 
modyfikowane przez Wykonawców, zostaną otwarte po upływie nowego terminu składania ofert. 

Treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część SIWZ, 
znak sprawy: NZ4-241-211/2019. Należy je uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
Załączniki: 
Zał. Nr 4 do SIWZ – Wzór umowy - ZMIANA 
 
Otrzymują: 
1 x Wykonawca, który złożył pytania; 
1 x Wykonawcy, do których wysłano informację o wszczęciu postępowania; 
1 x strona internetowa; 
1 x NZ4 a/a. 
 

 

 

 

 


