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Bieszczadzki Park Narodowy udostępnia odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego pn.: "Wynajem 

toalet - kabin przenośnych oraz zbiorników na nieczystości wraz z serwisem" - zn. spr. 

DOP.262.4.2023r.  opublikowanego w dniu 13.03.2023r.  

 

1. Czy określenie " niewykonania serwisu cotygodniowego "  z 7 ust. 5 dotyczące kar umownych ma być 

rozumiane jako serwis każdej pojedynczej przenośnej kabiny toaletowej czy jako usługa wykonania serwisu 

wszystkich kabin na dany dzień? Dla przykładu, czy w razie niewykonania serwisu dwóch spośród wszystkich 

kabin w ciągu tego samego dnia, kara 500zł zostanie naliczona jedno czy dwukrotnie? 

Kara 500 zł dotyczy niewykonania pojedynczej usługi dla każdej z poszczególnych kabin, w razie niewykonania 

serwisu dwóch spośród wszystkich kabin Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000zł. 

2. W jakich terminach i gdzie Zamawiający przewiduje podpisywanie protokołu odbioru prac przez 

uprawnionych pracowników działu ochrony przyrody lub leśniczych? W razie gdyby Zamawiający przewidywał 

podpisywanie protokołów  tuż po wykonaniu serwisów na miejscu ich wykonania ( co sugeruje przepis dotyczący 

ustalenia 4 dni roboczych na wykonanie prac nieodebranych z § 7 ust. 1 oraz ust. 2 ), co w sytuacji, w której na 

miejscu postawienia nie będzie przedstawiciela działu ochrony przyrody lub leśniczego? 

Odbiór prac prowadzony jest na bieżąco w dniu wykonania usługi.  Prawidłowość lub wady w wykonaniu usługi 

zgłaszane są bez zbędnej zwłoki przez pracowników terenowych do Działu Ochrony Przyrody.  Okres 4 dni 

dotyczy naprawienia wadliwie wykonanej usługi przez Wykonawcę. Liczony jest od momentu formalnego 

zgłoszenia do Wykonawcy wady w wykonanej przez niego usłudze. 

3. Jak ustalana jest kwota przeznaczona na usunięcie wady w razie niewykonania serwisu zastępczego w 

terminie 4 dni od nieodebrania serwisu pierwotnego z  § 7  ust. 1? Czy wobec stosowania zapisów o braku 

zapłaty w razie niewykonania serwisu, wykonaniu zastępczym nie będzie to kolejna kara umowna ukryta w 

postanowieniu § 7 ust. 5? 

Z wykonaniem zastępczym mamy do czynienia w sytuacji gdy Wykonawca, z którym podpisano umowę nie 

naprawił wad w wykonaniu swojej usługi w terminie do 4 dni lub gdy serwis nie został w ogóle wykonany. 

Wykonanie zastępcze udzielane jest firmie, która w najszybszym terminie jest w stanie naprawić zaistniałe wady 

lub wykonać serwis, który nie został wykonany przez Wykonawcę z którym zawarto umowę. 

Niewykonanie usługi powoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia za tą usługę. Dodatkowo Zamawiający ma 

możliwość naliczenia kary w wysokości 500 zł za brak wykonania usługi danej kabiny oraz obciążyć kosztami 

wykonania serwisu zastępczego. 

Nienaprawienie wad w terminie do 4 dni powoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia za usługę oraz daje 

Zamawiającemu możliwość obciążenia Wykonawcy za wykonanie serwisu zastępczego. 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na naprawę wad będzie równa kosztom wykonania zastępczego. 

4. W jaki sposób ma dojść do oznaczenia stanowiska pracy pracownika Wykonawcy — w myśl przepisu §2 ust. 3 ? 

Wykonawca reguluje we własnym zakresie sposób organizacji pracy gwarantując rzetelność i prawidłowość jej 

wykonania. Oznaczenie stanowiska pracy należy wykonać tak aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom. 


