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Katowice, dn. 26.09.2016r. 
 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   ooddcczzyynnnniikkóóww  --  XX ..                

 Nr sprawy:  ZP – 16 – 095 UN. 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z 

późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

Dotyczy Wzoru umowy   

Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od 
proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku 
produktu? Odp. Nie. Zamawiający w Projekcie umowy w § 6 pkt 3 - 5 dokładnie określił dopuszczalność 
zmian postanowień zawartej umowy.   

Pytanie 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian terminu dostawy w dniach na termin dostawy w dniach 
roboczych? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Termin dostawy jest kryterium ocennym.  

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści sposób zgłaszania reklamacji e-mailem i dopuści e-mailową drogę 
odpowiedzi na reklamację? Odp. Tak. 

Pytanie 4) Czy Zamawiający dopuści możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności. 
Odp. Nie. Zamawiający w Projekcie umowy w § 3 i § 4 pkt 3 dokładnie określił sposób postępowania  
w przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę . 

Pytanie 5) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie 
z zapisami Ustawy o VAT. Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę tego zapisu w Projekcie 
umowy. 

Pytanie 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 
klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami 
Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto. Odp. Zamawiający w Projekcie 
umowy w § 6 pkt 3 – 6 dokładnie określił dopuszczalność zmian postanowień zawartej umowy . 

Pytanie 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Odp. Nie, 
Zamawiający nie wyraża zgody . 

Pytanie 8) Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu 
zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  na dodanie 
tego zapisu do projektu umowy. Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia i 
prognozuje zakup 100%, ale nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości . 

Pytanie 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych § 3 ust 1 i 2?  

1) W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania zwłoki 
w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 
pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości 
netto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą 
z bieżących należności Wykonawcy.  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto 
niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 1.Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

  

           

          Z upoważnienia Dyrektora  

                   Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                     mgr Ewa Mołek 

        
            

                      


