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t,przc,inrie inlbrInujenl\,. iż \\, dniu 20I9_1].1 1ó clo Zanlirrriajircego lvpłr,nęla plośba
o rrl,jaśniclric Zilpisu spacttjk..cji islornvcll rł,arLlnkó,n zamórr.icuia. \! poStepol\aniu
pI,orrarlzonlnl llir podslulvic przcpisci§.LlslrWJ.7 dnia ]9 stl,cznia 100.1 roku Pru§,o lrlIówiclj
l)ubliczlrvch (1.j D7.U 7 20l8r.poz, 198(l)rllnhiepruct:lrgnieogrirnic7on\.l1r:

l)ostit\r,a fllhr-tcznic ll0lr cj kopnrkoJndo* tt rki dlt potrzcb oddziału wodoclągou i
Kłnalizacii Zak|adu (;ospodłrki Komunlrlnc,ilt,O§trorli Nl:rz(lrlicckicj Sp. z o.o..

l reść rr,s}xlrllniarle, j prośb\ .iest nesię|)LllżL!il :

pltxnic nr l

(]zr Zanllw iai4c), c]rlllLlści lllllszvrle rvl p1.oclrtkorr enil lr ]() ] 9 rokLr|)

()dporriertź:

lanlarliejocv drlptlszcza nlasz\tl9 \!\pl,odLlkorłcną w 20Iq loku,

|'\tanic nr 2

(iz,,. ./anrarviłj4c1' lr\t'azi zlodc lla licżcnie c7.a\Lr lcatkc.ii ser.rr.isLl rr t]ni 1,1lbocze ocl
ponieclziałkLr clo piatkul

0dpolvicdż:

l

Systen ProPL]bllco o Datacornp



Zal'nawia]qcy,\!ylaźa 7godc nrr ]jczenie czilsu rea]icii scnrjsu r.'dni roboczc ocl ponierlzilłku

do piqtku

Pytanie nr 3

W pierrlszcj lini]cc l,nlclrr,) 
"l 

] pojarłil się t]]ad, I)r,osinlv o poprarvicnic,

Odporviedź:

Wzór, unrorłl 7ostał poprilw]ony,

§ l otrl,mu]c blznietie:

Przcclnricllenr UInow), ,iest closte§,a ]i]bl},cZnie norĄ,e,j kopitlkoJldorvar.l<i zpoclnie ze

spec) ]iklciE istotn\ch §alul]kó\\, ZiLnló\\ ieDia i szczcgólowyrrr opiscm prledllliolll

Zanló§'ienia (Sluno\viac]rni 7ałitc7lrik] do unrolry). oraz ()1crią Wykolllr\łc_v

1, Wl,konarvca u, ranrirch leaLizJcii zanli)§ictlia dostarczr:
Kopa <1-1adorvarka.. ,,,,t),p]n]o.]el:,,,,,,,,,,
W ramach u!]ow! W}liorrawca:
l) dosterc7y poiazd be]]i]a}, plżcdlniotcm ulllouJ\,. ccna li|nco (lst|rir! l\4azorriecka.
2) closhrcZ} niez]]ędne dokunlcntv dotyćZace Lrż}lko\,-enia i cksploalacji po]azcLu

w szczcgólności deklarlrci,- Zgodllości (aF]). ketalo!i cześoi ZalllicnnYch olaz rllalelialó§
iczcści biczącci eksplołlacji. a takzc illstrllkcic oL]s}ugi jkalt;^ grvarancl,jlliL (rlsz_v- stliic
dokuIlcllt). rv ]cz_vku polskirn)

]) pr7cpro\Ą,adzj szkolenie rvskazanvcil placo\ĄlrikóW Zalnrrr.iajrlccgrl rv złkresie obslugi

P},tanie nr .l

Cz1' Zirrrrarviajqcy \łymzi 7godq na bezp]alne po(lsto§,icnic lnasz!. l1}. zast§|L7cl nlżśz
Wl,konarvcę lv pl,zypldku p|zedlużljącc] sic naprirwy ponxd ustalonv tennin? Wó\Ą,czas

ZalIawjaii]c\ 0dsli}pi (lr1 rtaliczania kar za opóż]lię-ltie \ł \\vkonalliu naprł\\' \ł oklśsiś :\\.lrJnc r

i ręk§ni.

Odporviedź:

lamau,iającv \\,\laża Zgodę na bcżp]afuc podstalr,ienie nraszvnv zastqpc7L,i o palametrach nic

gorszych liz tlżlpt,awianc ulzadzcnic przez Wykoni]wcc \! plz},padku plzecl}Llż;rjacc] si.^

naprłwv ponud usla]otlv tclnli11, Wó\\,c7a5 Zatnl]wiujqc_u- o(lstąpi o,j naliczania kar za

opóźnienie § \rykonaniu naplaw rr okresic g\raranc,]i i lękoiIri,

sysiem PloPtlb co C) Dalacomp



Pytanic nr 5

Czy Zamawiający wl,razi zgoclę na wprorvadzenie do Urrrolvy zapisrr dotyczącego lirrritu kar

.jakie mogą bvć nalożonc na \ł}konarvcę'l Wnioskujelrry o linrit do l 07o \łlnaglodzenia brutto,

odpolviedź:

Zanarłia]ąc,v nic $ylMa zgody lra wplo\ładzenie linritu kar.]akie n]oca! być na]ożonc nł

r\rykonawcę.

lnfornlqjcnl,v. że zgodnie Z wy[logiem all, 3 8 ust, 2 Llsta\Ą} 7 dnja 29 slyczrria 2004 r,oku Prarvo

ZamórvieIi Publicznych (lj, DZ. U, z ]0l8 r,, poz, l986). stanou,isko Zandwiaiącego Zostało

rozeslane do Wszystkich W},konawci]§. którym pIzcka7łno SIWZ.

Zan]awiający
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syslem ProPub co o Dalacomp


