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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: 

Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy: BT/0l/2017, do Zamawiającego wpłynęła 

prośba o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ o następującej treści: 

1. Ad. p. III ust. 5 SIWZ 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie ostatniego zdania niniejszego punktu, wskazując, iż 
dostępność części zamiennych lub stosownych zamienników wynosi minimum 10 lat od 
daty odbioru. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

2. Ad. §3 ust. 3 i 5 Projektu Umowy 
Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 następującego zapisu: „Jeśli Zamawiający nie 
przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od dostawy, odbiór uznaje się za dokonany bez 
zastrzeżeń”. Wnioskujemy również, aby analogiczny zapis odnośnie terminu odbioru 
znalazł się w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę z zastrzeżeniem, że termin odbioru 

wynosi 14 dni (a nie 7, jak proponuje Wykonawca). 

3. Ad. §5 ust. 1 Projektu Umowy 
W punkcie a) niniejszego ustępu Wykonawca wnosi o uzupełnienie, iż chodzi o odstąpienie 
od umowy z winy Wykonawcy. 
W punktach b) i c) Wykonawca wnosi o zmniejszenie kwoty kar umownych o jakich mowa 
w tych punktach do 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. 

4. Ad. §5 Projektu Umowy 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie dodatkowego ustępu po ustępie 3 niniejszego 
paragrafu, o następującej redakcji: „Suma łącznych kar umownych o jakich mowa w ust.  
1-3 nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu umowy”. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Propozycja Wykonawcy jest 

sprzeczna z treścią ust. 3, jest także niezgodna z ust. 1 i 2 w zakresie podstawy naliczania 

kar umownych (kary nalicza się od wartości brutto a nie netto). 

5. Ad. §5 ust. 4 a) Projektu Umowy 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie powyższego punktu poprzez dodanie następującego 
stwierdzenia: „i zwróci Wykonawcy udokumentowane poniesione koszty na dzień 
odstąpienia od umowy”. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
  



 

 

6. Ad. §5 ust. 6 Projektu Umowy 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie powyższego punktu poprzez dodanie następującego 
stwierdzenia: „oraz zwrotu udokumentowanych kosztów za towary w drodze / produkcję 
w toku, których nie można było anulować na dzień odstąpienia od umowy”. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z treścią ust. 6 Dostawca 

może żądać wynagrodzenia za wykonaną część umowy, co obejmuje także 

„udokumentowane koszty za towary w drodze / produkcję w toku, których nie można było 
anulować na dzień odstąpienia od umowy”. 
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