
 1 

    Świdnik, dnia 29 stycznia 2020 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
sprawa: LWOG-2402-6-6/20  

 
WYKONAWCY   

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

„Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń 

ppoż.”  

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

„Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń ppoż” dnia 

27 stycznia 2020 r. do Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, wpłynęły drogą elektroniczną niżej zacytowane pytanie: 

I. 

Ad. 1 

W związku z ogłoszonym przetargiem mam pytanie odnośnie punktu 2 rozdział VII. Wykonawca w 

przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica utraciła okres legalizacji jest zobowiązany do legalizacji 

gaśnic. 

Gaśnice będące w przedmiotowym postępowaniu są to gaśnice proszkowe 4 i 6 kg środka 

gaśniczego. Gaśnice te należy min. 1x do roku poddawać przeglądowi, min. raz na 5 lat poddać 

remontowi (lub po każdym rozładowaniu) i zgodnie z zaleceniami producenta {po 20 latach) wycofać z 

użytku. 

Nie poddaje się tego typu gaśnic badaniom ciśnieniowym (nie licząc tych które przeprowadza 

producent przed dopuszczeniem do użytku). 

Którą czynnością z wyżej wymienionych wg. przetargu jest „legalizacja gaśnicy"? 

Wg. posiadanej przeze mnie wiedzy „legalizacja gaśnicy” (brak jest oficjalnej definicji, jest to 

stwierdzenie potoczne) jest to potwierdzenie sprawności gaśnicy i dopuszczenie jej do dalszego 

użytku. 

W przypadku kiedy gaśnicy kończy się którykolwiek z jej okresów (przeglądu, remontu lub okresu na 

który producent je dopuszcza) lub gaśnica po prostu nadaje się do użytku należy wykonać 

przegląd/remont/utylizację gaśnicy zależnie od jej stanu. 

Nie dopuszczalne jest legalizowanie gaśnicy (a zatem dopuszczenie jej do dalszego użytku) bez 

wykonania tych czynności. 

Również w przypadku kiedy gaśnica będzie w stanie nadającym się do utylizacji nie ma możliwości jej 

„legalizacji". 
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Proszę zatem o rozwinięcie czym wg. przetargu jest termin „okres legalizacji" celem uniknięcia 

nieporozumień i/lub niedokładnej wyceny usługi.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty w następujący sposób:  

a) usuwa się dotychczasowy zapis w pkt. VI. 8 Zaproszenia do złożenia oferty 

8. Wykonanie legalizacji zgodnie z pkt. VII ust. 2.   

b)  usuwa się dotychczasowy zapis w pkt. VII. 2 Zaproszenia do złożenia oferty  

2. Wykonawca w przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica utraciła okres legalizacji jest 

zobowiązany do legalizacji gaśnic. 

c) usuwa się dotychczasowy zapis w pkt. 2 lit. a) Formularza Ofertowego  

- legalizacja gaśnicy proszkowej 6 kg – cena brutto za sztukę: 

………………………………………… 

- legalizacja gaśnicy proszkowej 4 kg – cena brutto za sztukę: 

…………………………………………   

II. 

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej 

integralną część. 

III. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tzn. termin 

składania ofert upływa dnia 04 lutego 2020 r. o godzinie 12:00.   

 

     
                                                                                                     Dyrektor 

Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
              z siedzibą w Świdniku 
 
       Sylwia Choroszyńska – Zezula  

 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1) Formularz Ofertowy po zmianie z dnia 29 stycznia 2020 r. 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia po zmianie z dnia 29.I.2020 r. 

  

 FORMULARZ OFERTOWY 

I. Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

NIP:………………………………………………………….. 

REGON:…………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………..                                                                       

Fax: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę netto: ………………………………………………………………….. 

(słownie: …………………………………………………………………….) 

cenę brutto: …………………………………………………………………  

(słownie: …………………………………………………………………….). 

 2.  Oferuję ponadto następujące ceny jednostkowe:  

a)  w przypadku potrzeby wymiany: 

-  gaśnicy proszkowej 6 kg – cena brutto za 1 sztukę: …………………………….. 

-  gaśnicy proszkowej 4 kg – cena brutto za 1 sztukę: …………………………….. 

-  węża hydrantowego półsztywnego(Hp 25, dł. 30 m). - cena brutto za 1 sztukę: 

…………………… 

-  zaworu hydrantowego – cena brutto za 1 sztukę: ………………………………………… 

-  łącznika – cena brutto za 1 sztukę: ………………………………………………………….. 

-  prądownicy – cena brutto za 1 sztukę: ……………………………………………………… 

b)  warunki płatności - przelew: do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury/rachunku dla 

Zamawiającego. 

3.  Oświadczam, że: 

   zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert   

i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty; 

   uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert; 
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   zawarty wzór umowy (załącznik nr 2) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

   moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia; 

4.  Oświadczam/y, że: powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia Umownego. 

 

 

 

 ................................dn. ............................                                  

               

 

 

 
                                                                                    ....................................................... 
                                                                    pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 
     

 


