
WYJAŚNIENIA  

NR SPRAWY: ZP/29/2016 

Wykonanie przeglądu okresowego  central wentylacyjnych i klimatyzatorów oraz ich  
naprawa w obiektach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu 

 

1. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną i DTR do wszystkich urządzeń, które 
podlegały będą przeglądom okresowym? 

Ad.1.Zamawiający posiada dokumentacją powykonawczą  w tym  DTR urządzeń. 

2. Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat stanu technicznego urządzeń? Jeżeli tak to czy jest 
w stanie określić, które urządzenia wg. jego oceny pracują prawidłowo, a które nie pracują 
prawidłowo i będą wymagały czynności serwisowych. 

Ad.2. Zamawiający posiada wiedzę na temat stanu technicznego urządzeń wynikającą z 

normalnego użytkowania. Według posiadanych informacji stwierdzamy iż urządzenia pracują 

prawidłowo, niektóre zgłaszają błędy zabrudzenia filtrów,  centrale wentylacyjne na obiekcie In-

Tech 2 nie załączają chłodzenia. Szczegółowe określenie stanu technicznego musi wynikać z 

przeglądu przeprowadzonego przez Wykonawcę. 

3. Czy zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne za przekroczenie umownego terminu 
realizacji umowy w przypadku kiedy czas oczekiwania na część zamienną przekroczy termin 
realizacji umowy? 

Ad.3. Jeżeli Wykonawca przystąpi do prac związanych z przeglądem niezwłoczne po podpisaniu 

umowy oraz po przeprowadzeniu przeglądu poinformuje Zamawiającego o fakcie iż termin 

dostawy części przekroczy termin umowny oraz uzgodni z Zamawiającym termin zakończenia 

naprawy, to kary umowne nie będą naliczane. 

4. Czy zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne jeżeli z przyczyn obiektywnych, Wykonawca 
nie będzie w stanie dostarczyć części zamiennej do naprawianego urządzenia i tym samym 
dokonać jego naprawy. Jako przyczynę obiektywna należy traktować brak części zamiennej 
na rynku w związku z wycofaniem z produkcji danego modelu urządzenia. 

Ad.4. Wykonawca w przypadku stwierdzenia braku części zamiennych powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego oraz podjąć próbę naprawy lub zastosowania innej części o 

wymaganej funkcji. W przypadku braku wymaganych części Zamawiający nie będzie naliczał kar. 

5. Czy w przypadku prowadzenia czynności serwisowych i zaistnieniu konieczności uzupełnienie 
czynnika chłodniczego lub wymiany drobnej części w urządzeniu, Wykonawca będzie musiał 
pisemnie powiadamiać Zamawiającego i oczekiwać na jego pisemną zgodę? Może to 
prowadzić do znacznego wydłużenia czasu wykonywania czynności serwisowych. 

Ad.5.Materiały  których wymiana zalecana jest okresowo przez producenta urządzenia jak 

również czynności i materiały służące do wykonania tych czynności w ramach przeglądu 

konserwacyjnego wynikające z opisu przedmiotu zamówienia powinny zostać wliczone w usługę 

wykonania przeglądu okresowego.                                                                                              

Zamawiający zwróci Wykonawcy dodatkowo tylko koszty zakupu materiałów z uwzględnieniem 

zaoferowanego upustu (4 tys. złotych netto) i pokryje koszty pracy (50 roboczogodzin) tylko w 

przypadku stwierdzenia awarii urządzenia.  



6. Czy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy, jeżeli 
przekroczony zostanie limit 50 roboczogodzin, a usterka w tym czasie nie zostanie usunięta z 
przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy? 

Ad. 6. W przypadku jeżeli Wykonawca podczas przeprowadzonego przeglądu stwierdzi iż 

urządzenie jest zepsute oraz wymaga naprawy której czas przekroczy 50 roboczogodzin,to 

Zamawiający zleci naprawę powyższego urządzenia w trybie nowego zapytania ofertowego 

 


