
 

 
 

Mokra Prawa, dn. 19.08.2021r. 
 
 
        Do wiadomości Wykonawców 
 
L.dz. 3734/2021/DZP 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. ,,Dostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej”- nr sprawy: 

08/ZS/2021 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (IWZ) 

 
 Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokrej Prawej, działając na podstawie rozdziału XVI IWZ, przedstawia poniżej treść 
otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi: 
Pytanie nr 1: 
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem  nr 08/ZS/2021, prosimy 
o doprecyzowanie treści   w paragrafie 4 tj.: ”koszty obsługi serwisowej w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości oraz wszelkich następstw wynikających z udzielonej 
Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości”. Przez koszty „koszty serwisowe” j.w.   
rozumieją Państwo tylko koszty napraw potencjalnych  usterek i awarii  koparki 
w ramach gwarancji i rękojmi, czy również koszty cyklicznych obsług serwisowych 
w okresie gwarancji (tj, wymiana olejów, filtrów, etc)? 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje,  że  zgodnie z § 10 ust 5  Wzoru Umowy, „gwarancji podlegają 
wszystkie zespoły i podzespoły minikoparki bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów 
eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas 
okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: elementy naturalnie zużywające 
się takie jak: materiały ścierne, filtry, oleje, inne płyny eksploatacyjne. W razie 
stwierdzenia podczas przeglądów technicznych i serwisowych konieczności wymiany 
lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych,  Zamawiający będzie uprawniony 
do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia we własnym zakresie lub w innych 
serwisach niż serwis Wykonawcy, co nie będzie skutkować utratą gwarancji”. 
Zapis w § 4 ust 2 myślnik czwarty, Wzoru Umowy (zał. nr 6 do IWZ) dotyczy kosztów 
związanych z usuwaniem  wad i usterek przedmiotu umowy w ramach gwarancji jakości 
i rękojmi, tj. np. kosztów wymiany części oraz dojazdu serwisu do Zamawiającego lub 
kosztów transportu zepsutej minikoparki do serwisu Wykonawcy, kosztów pracy 
serwisu, itp.  
 
Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją 
uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert. 
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