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          Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  chemii 

do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Zielonej Górze. 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  
 
Pytanie nr 1 
Firma zwraca się z prośbą o zmianę niżej wymienionego zapisu z Załącznika nr 7 do SIWZ, który to 
Załącznik szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego: 
 
Stabilizowany Podchloryn Sodu, czyli środek do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych ma 
spełniać m. in. wymagania okresu gwarancji na produkt min. 6 miesięcy. W ocenie Wykonawcy przy 
wskazanym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego, wystarczającym będzie produkt, który znajduje 
się w naszej ofercie i ma zagwarantowaną trwałość min. 3 miesiące od daty produkcji. Wobec 
powyższego wykonawca wnosi o zmianę w opisie wymagań dodatkowych Stabilizowanego 
Podchlorynu Sodu w następujący sposób: 
 
„okres gwarancji na produkt min. 3 miesiące” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ w tym zakresie. 
 
 
Pytanie nr 2 
Firma zwraca się z prośbą o zmianę/wyjaśnienie niżej wymienionych zapisów z Załącznika nr 6 do 
SIWZ, który to Załącznik zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. W par. 2.1 projektu umowy Zamawiający zastrzegł, że chemia basenowa zostanie 
dostarczona do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 h od daty każdego zamówienia 
jednostkowego. W ocenie Wykonawcy termin 24 h na realizację zamówienia jest 
zdecydowanie za krótki, z uwagi na to, że dostawy odbywać się będą zarówno naszym 
transportem jak i za pośrednictwem firmy kurierskiej, która gwarantuje dostawę powyższego w 
ciągu 48 godzin. Dla bezpieczeństwa realizacji zamówienia i zapewnienia satysfakcjonującej 
Państwa obsługi wnioskujemy o wydłużenie terminu 24 h do 72 h od daty każdego 
zamówienia jednostkowego. W związku z tym, wnioskujemy o wprowadzenie następującego 
zapisu: 
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„1. Chemia basenowa, o której mowa w § 1 zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego 
w ciągu 72 h od daty każdego zamówienia jednostkowego”. 
 

2. W par. 2.16 Zamawiający zastrzegł, że dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość 
wykonanej dostawy (…) oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 
W ocenie Wykonawcy takie określenie zakresu odpowiedzialności jest za szerokie, gdyż nie 
wyłącza wprost odpowiedzialności za utracone korzyści oraz przewiduje odpowiedzialność za 
szkody poniesione przez osoby trzecie. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę ust. 
16 w następujący sposób: 
 
16 „Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i 
zgodność ze zleceniem oraz za szkody rzeczywiste poniesione przez Zamawiającego, a 
będące następstwem niedotrzymania termonów dostawy, właściwości i jakości dostarczanej 
chemii basenowej.” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2.1 

Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) w § 2 ust. 1 w następujący 

sposób: 
 

Było:  
„1. Chemia basenowa, o której mowa w § 1 zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w ciągu 

24 h od daty każdego zamówienia jednostkowego.” 

 
Jest: 
„1. Chemia basenowa, o której mowa w § 1 zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w ciągu 

48 h od daty każdego zamówienia jednostkowego.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2.2 

Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) w tym zakresie tj. § 2 
ust.16. 
 
 
 
         
        Z poważaniem   

           

             Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                        Robert Jagiełowicz  

 


