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W związku z pytaniami przesłanymi przez uczestnika postępowania przetargowego w przedmiocie „Świadczenie
usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych
w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego” Poczta Polska Spółka
Akcyjna Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, jako Zamawiający, przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami.
Pytanie: W odniesieniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pod tytułem:

„Świadczenie usług

dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w
obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego”
prosimy o zmiany zapisów umowy:
Par 4 ust. 1 pkt 1 – zmniejszenie kar do 0,5 %. Wysokość 2 % za każdy dzień jest znacznie wygórowana.
Par 12 ust 1 pkt i - rozdzielenie przyczyn. Proponowane brzmienie:
„- naturalnego zużycia części zamiennych,
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności nieprawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu.”
Par 14 ust 1 – uzupełnienie. Proponowane brzmienie:
„Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania
konserwacji sprzętu określonego w § 2 umowy bez uzasadnionej przyczyny po upływie 10 dni od terminu
określającego sprawność sprzętu, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.”
Dodatkowo prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:
- czy zamawiający pokrywa koszt części zamiennych zużywających się takich jak: akumulatory, czujki, pironaboje
itd.?
- czy zamawiający przekaże programy central SCHRACK?

Odpowiedź:
Ad § 4 ust. 1 pkt 1 – Zamawiający informuje, iż wysokość kary umownej określona w § 4 ust. 1 pkt 1 projektu
umowy pozostaje bez zmian.
Ad § 12 ust. 1 pkt i – Zamawiający informuje, iż omyłkowo wpisał § 12 ust. 1 pkt i) projektu umowy dwa zdania od
jednego myślnika w związku z czym dokonuje rozdzielenia i zapis brzmi następująco:

„Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
- siły wyższej
- naturalnego zużycia części zamiennych
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności nieprawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu”

Ad § 14 ust. 1 – Zamawiający informuje, iż zapis w § 14 ust. 1 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie dotyczące kosztów części zamiennych zawarta jest w piśmie z
dnia 20.07.2018 r. zamieszczonego na stronie internetowej: www.poczta-polska.pl pod nr postępowania: 18-1115.

Zamawiający informuje, iż nie posiada oprogramowania do central SCHRACK i że oprogramowanie central i
zarządzanie nim leży po stronie Wykonawcy.
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