Częstochowa, dnia 29 stycznia 2019 roku

WT.2370.2.5.2019

DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
dotyczy: wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr
WT.2370.2.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych
łączonych”
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień
i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu
nr WT.2370.2.2019, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych łączonych”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), poniżej podaję treść
wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:
Lp
1.

Treść pytania
A. W SIWZ jest:
7.2. W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z
prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji
zamówienia taki sam jak dla zamówienia podstawowego
tj. od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
zamówienia do 22 marca 2019 roku.
Proponujemy:
7.2. W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z
prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji
zamówienia do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia
wynikającego z prawa opcji.

2.

zaś w projekcie umowy jest:
§ 1 pkt. 4. Kupująca przewiduje możliwość zwiększenia
jednorazowo ilości towarów (zamówienia
podstawowego) wymienionych w § 1 ust. 1 z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34
ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w
okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów o
jeden kompletny zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt.1.
Proponujemy:
§ 1 pkt. 4. Kupująca przewiduje możliwość zwiększenia
jednorazowo ilości towarów (zamówienia
podstawowego) wymienionych w § 1 ust. 1 z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34
ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w
okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów o
jeden kompletny zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt. 1,
przy wydłużonym terminie wykonania umowy
wynikającym z zastosowania prawa opcji do 8 tygodni.
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Dokonane modyfikacje
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie pkt. 7.2 w następujący
sposób:
Jest:
„W przypadku realizacji zamówienia
wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie
termin realizacji zamówienia taki sam jak dla
zamówienia podstawowego tj. od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
zamówienia do 22 marca 2019 roku.”
Zmienia się na:
„W przypadku realizacji zamówienia
wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie
termin realizacji zamówienia taki sam jak dla
zamówienia podstawowego tj. od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
zamówienia do 22 marca 2019 roku, pod
warunkiem złożenia przez Zamawiającą
zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia
umowy.”
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie §1 ust. 4 projektu umowy
(pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
Jest
„Kupująca przewiduje możliwość zwiększenia
jednorazowo ilości towarów (zamówienia
podstawowego) wymienionych w § 1 ust. 1 z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w
art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość
zwiększenia w okresie realizacji umowy
minimalnej ilości towarów o jeden kompletny
zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt.1.”
Zmienia się na:
„Kupująca przewiduje możliwość zwiększenia
jednorazowo ilości towarów (zamówienia
podstawowego) wymienionych w § 1 ust. 1 z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w

3.

4.

5.

6.

art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość
zwiększenia w okresie realizacji umowy
minimalnej ilości towarów o jeden kompletny
zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt.1. na podstawie
zamówienia złożonego przez Zamawiającą w
terminie 7 dni od zawarcia umowy przy
zachowaniu terminu realizacji zamówienia
podstawowego.”
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
B. W SIWZ jest:
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego siwz w zakresie wysokości wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
wykonania umowy.
20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% (pięć
procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy
wnieść przed podpisaniem umowy.
Proponujemy:
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 3% (trzy
procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy
wnieść przed podpisaniem umowy.
W projekcie umowy jest:
§ 3 1. Wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę
.............. złotych (słownie: .............)
w formie ................................ zostanie zwrócone w 70%
w ciągu 30 dni po zrealizowaniu niniejszej umowy.
Pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi.
Proponujemy:
§ 3 1. Wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 3% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę
............... złotych (słownie: .......................) w formie
......................................... zostanie zwrócone w 70% w
ciągu 30 dni po zrealizowaniu niniejszej umowy.
Pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi.
C. W projekcie umowy jest:
§ 4. 1. Przekazanie i odbiór towaru nastąpi w siedzibie
Kupującej w terminie do dnia 22.03.2019 roku.
Proponujemy:
§ 4. 1. Przekazanie i odbiór towaru nastąpi w siedzibie
Kupującej w terminie do dnia 29.03.2019 roku przy
podstawowym zakresie zamówienia oraz do 8 tygodni
od dnia pisemnego powiadomienia Sprzedającej o
zastosowaniu prawa opcji .
D. W projekcie umowy jest:
§ 5. 4. W okresie gwarancji i rękojmi naprawy
wykonane będą bezpłatnie przez Sprzedawcę w
siedzibie Kupującej w ciągu 10 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony
dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu lub maila
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas
reakcji serwisu nie może przekroczyć 3 dni roboczych
od czasu powiadomienia.
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Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w zakresie wysokości wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w zakresie terminu przekazania i odbioru
towaru będącego przedmiotem zamówienia.

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie § 5 ust. 4 projektu umowy
(pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
Jest:
„W okresie gwarancji i rękojmi naprawy
wykonane będą bezpłatnie przez Sprzedawcę w
siedzibie Kupującej w ciągu 10 dni roboczych od

daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki.
Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie
faksu lub maila (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy). Czas reakcji serwisu nie
może przekroczyć 3 dni roboczych od czasu
powiadomienia.”
Zmienia się na:
„W okresie gwarancji i rękojmi naprawy
wykonane będą bezpłatnie przez Sprzedawcę w
siedzibie Kupującej w ciągu 10 dni roboczych od
daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki,
jeśli naprawa będzie możliwa do wykonania w
siedzibie Kupującej. W przeciwnym razie
naprawa zostanie wykonana w serwisie
producenta w terminie 14 dni od pisemnego
zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają
zgłoszenie usterki w formie faksu lub maila (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 3 dni
roboczych od czasu powiadomienia.”
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
E. W projekcie umowy jest:
§ 5. 5. W okresie pogwarancyjnym naprawy będą
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
wykonywane niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
14 dni, od daty otrzymania od Kupującej pisemnego
zapis siwz w zakresie § 5 ust. 5 projektu umowy
zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni ustawowo
(pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
wolnych od pracy).
Jest:
„W okresie pogwarancyjnym naprawy będą
wykonywane niezwłocznie i nie dłużej niż w
Proponujemy:
§ 5. 5. W okresie pogwarancyjnym naprawy będą
terminie 14 dni, od daty otrzymania od
wykonywane niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie
Kupującej pisemnego zgłoszenia usterki (z
14 dni, od daty otrzymania od Kupującej pisemnego
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”
zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni ustawowo
Zmienia się na:
wolnych od pracy), jeśli naprawa będzie możliwa do
„W okresie pogwarancyjnym naprawy będą
wykonania w siedzibie Kupującej. W przeciwnym razie wykonywane niezwłocznie i nie dłużej niż w
naprawa zostanie wykonana w serwisie producenta
terminie 14 dni, od daty otrzymania od
najszybciej, jak to będzie możliwe.
Kupującej pisemnego zgłoszenia usterki (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
jeśli naprawa będzie możliwa do wykonania w
siedzibie Kupującej. W przeciwnym razie
naprawa zostanie wykonana w serwisie
producenta w terminie 21 dni od pisemnego
zgłoszenia usterki”
Zamawiająca wyraża zgody na modyfikację siwz
F. W projekcie umowy jest:
§ 5.
8. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne w sposób wskazany przez Wykonawcę.
przekroczą liczbę trzech, w przypadku tego samego W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w
elementu lub podzespołu, Sprzedawca zobowiązuje się zakresie § 5 ust. 8 projektu umowy (pkt. 21
do wymiany na swój koszt towaru na nowy.
siwz) w następujący sposób:
Jest:
„W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne
Proponujemy:
§ 5. 8. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne
przekroczą liczbę trzech, w przypadku tego
przekroczą liczbę trzech, w przypadku tego samego
samego elementu lub podzespołu, Sprzedawca
elementu lub podzespołu, Sprzedawca zobowiązuje się
zobowiązuje się do wymiany na swój koszt
do wymiany na swój koszt towaru na nowy.
towaru na nowy.”
Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania
Zmienia się na:
niezgodnego z instrukcją obsługi nie podlegają naprawie „W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne
gwarancyjnej.
przekroczą liczbę trzech, w przypadku tego
samego elementu lub podzespołu, Sprzedawca
zobowiązuje się do wymiany na swój koszt
towaru na nowy. Uszkodzenia powstałe w
wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją
obsługi nie podlegają naprawie gwarancyjnej.”
Proponujemy:
§ 5. 4. W okresie gwarancji i rękojmi naprawy
wykonane będą bezpłatnie przez Sprzedawcę w
siedzibie Kupującej w ciągu 10 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki, jeśli naprawa
będzie możliwa do wykonania w siedzibie Kupującej.
W przeciwnym razie naprawa zostanie wykonana w
serwisie producenta najszybciej, jak to będzie możliwe.
Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu
lub maila popartego zgłoszeniem telefonicznym (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas
reakcji serwisu nie może przekroczyć 3 dni roboczych
od czasu powiadomienia.

7.

8.
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9.

10.

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie § 6 ust. 1 projektu umowy
(pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
Jest:
„Sprzedawca zapłaci Kupującej kary umowne w
przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości
0,3% wynagrodzenia podanego w § 2 ust. 2
umowy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli
opóźnienie wydania towaru przekroczy 2 dni
Kupująca ma prawo odstąpić od umowy
Proponujemy
§ 6. 1. Sprzedawca zapłaci Kupującej kary umowne w
niezależnie od tego, z jakiego powodu
przypadku:
nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku
1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1%
Kupująca nie będzie zobowiązana zwrócić
wynagrodzenia podanego w § 2 ust. 2 umowy za każdy
Sprzedawcy kosztów, jakie Sprzedawca
dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie wydania towaru
poniósł w związku z zawartą umową.”
przekroczy 12 dni Kupująca ma prawo odstąpić od
Zmienia się na:
umowy jeśli opóźnienie nastąpiło z winy drugiej strony
„Sprzedawca zapłaci Kupującej kary umowne w
umowy. Do winy drugiej strony umowy nie zalicza się
przypadku:
działanie siły wyższej oraz opóźnienia w wykonaniu
1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości
umowy spowodowane przez działania podmiotów
0,3% wynagrodzenia podanego w § 2 ust. 2
zewnętrznych zaangażowanych w produkcję i dostawę
umowy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli
przedmiotu umowy do Sprzedawcy.
opóźnienie wydania towaru przekroczy 2 dni
roboczych Kupująca ma prawo odstąpić od
umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu
nastąpiło opóźnienie. jeśli opóźnienie
nastąpiło z winy drugiej strony umowy. Do
winy drugiej strony umowy nie zalicza się
działanie siły wyższej. W takim przypadku
Kupująca nie będzie zobowiązana zwrócić
Sprzedawcy kosztów, jakie Sprzedawca
poniósł w związku z zawartą umową.”
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
H. W projekcie umowy jest:
§ 6. 2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy siwz w zakresie wskazanym przez Wykonawcę.
odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi – w
wysokości 0,3% wynagrodzenia podanego w § 2 ust. 2
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu
wyznaczonego Sprzedawcy terminu usunięcia wad,
G. W projekcie umowy jest:
§ 6. 1. Sprzedawca zapłaci Kupującej kary umowne w
przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,3%
wynagrodzenia podanego w § 2 ust. 2 umowy za każdy
dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie wydania towaru
przekroczy 2 dni Kupująca ma prawo odstąpić od
umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło
opóźnienie. W takim przypadku Kupująca nie będzie
zobowiązana zwrócić Sprzedawcy kosztów, jakie
Sprzedawca poniósł w związku z zawartą umową.

Proponujemy:
§ 6. 2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi – w
wysokości 0,1% wynagrodzenia podanego w § 2 ust. 2
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu
ustalonego wspólnie najszybszego realnego terminu
usunięcia wad.
11.

I. Usunięcie ppkt. 4) z § 6 z powodu zbyt szerokiej
interpretacji przyczyn:
4) odstąpienia przez Kupującą od wykonania umowy z
przyczyn, po stronie Sprzedawcy, w wysokości 20%
wynagrodzenia podanego w §2 ust. 2 umowy (w
przypadku prawa opcji, wartości zamówionego towaru
podanego w §2 ust. 7).
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Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie § 6 ust. 1 ppkt. 4 projektu
umowy (pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
Jest:
„odstąpienia przez Kupującą od wykonania
umowy z przyczyn, po stronie Sprzedawcy, w
wysokości 20% wynagrodzenia podanego w §2
ust. 2 umowy (w przypadku prawa opcji,
wartości zamówionego towaru podanego w §2
ust. 7).”

12.

13.

14.

J. W projekcie umowy jest:
§ 6. 2. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem
nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie
kupującej gdy opóźnienie wydania towaru przekroczy 2
dni.
Proponujemy:
§ 6. 2. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem
nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie
kupującej gdy opóźnienie wydania towaru przekroczy
12 dni. Odstąpienie przez Kupującą od wykonania
umowy po jej podpisaniu w każdym przypadku
spowoduje konieczność zapłaty Kupującej dla
Sprzedającej odszkodowania w wysokości 30% wartości
zamówienia oraz zwrotu wszystkich nakładów
finansowych poniesionych na rzecz Kupującej tj,
wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
K. Usunięcie ust. 3 z §6 z powodu zbyt szerokiej
interpretacji szkody oraz odpowiedzialności za
spowodowanie szkody:
W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody
przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, lub
szkoda powstanie wskutek zdarzenia za które nie
przewidziano kary umownej Kupująca może żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej
wysokości.
L. W projekcie umowy jest:
§6 5. Korespondencja w zakresie § 6 odbywać się
będzie za pomocą poczty elektronicznej na ustalone
adresy:
Sprzedawca: e-mail : ……@..........
Kupująca: e-mail: cspspcz@cspsp.pl,
Strony przyjmują umowne domniemanie dostarczenia
korespondencji po upływie 2 godzin od godziny jej
wysłania, pod warunkiem wysłania pisma w dzień
roboczy do godz. 13:00.
Proponujemy:
§6 5. Korespondencja w zakresie §6 odbywać się
będzie za pomocą poczty elektronicznej na ustalone
adresy:
Sprzedawca: e-mail 1 : ……@..........
e-mail 2: ……………………@.............
oraz jednoczesnego powiadomienia telefonicznego na nr
telefonu ………………………….
Kupująca: e-mail: cspspcz@cspsp.pl,
Strony przyjmują umowne domniemanie dostarczenia
korespondencji po upływie 3 godzin od godziny jej
wysłania, pod warunkiem wysłania pisma w dzień
roboczy do godz. 12:00.
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Zmienia się na:
„odstąpienia przez Kupującą od wykonania
umowy z przyczyn winy, po stronie Sprzedawcy,
w wysokości 20% wynagrodzenia podanego w
§2 ust. 2 umowy (w przypadku prawa opcji,
wartości zamówionego towaru podanego w §2
ust. 7).”
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie § 6 ust. 2 projektu umowy
(pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
Jest:
„Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem
nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać
będzie kupującej gdy opóźnienie wydania towaru
przekroczy 2 dni.”
Zmienia się na:
„Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem
nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać
będzie kupującej gdy opóźnienie wydania towaru
przekroczy 2 dni robocze.”

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w zakresie wskazanym przez Wykonawcę.

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę.
W wyniku złożonego wniosku modyfikuje się
zapis siwz w zakresie § 6 ust. 5 projektu umowy
(pkt. 21 siwz) w następujący sposób:
Jest:
„Korespondencja w zakresie § 6 odbywać się
będzie za pomocą poczty elektronicznej na
ustalone adresy:
Sprzedawca: e-mail : ……@..........
Kupująca: e-mail: cspspcz@cspsp.pl,
Strony przyjmują umowne domniemanie
dostarczenia korespondencji po upływie 2
godzin od godziny jej wysłania, pod warunkiem
wysłania pisma w dzień roboczy do godz.
13:00.”
Zmienia się na:
„Korespondencja w zakresie § 6 odbywać się
będzie za pomocą poczty elektronicznej na
ustalone adresy:
Sprzedawca: e-mail : ……@..........
e-mail 2: ……@..........
Kupująca: e-mail: cspspcz@cspsp.pl,
e-mail 2: przetargi@cspsp.pl

Strony przyjmują umowne domniemanie
dostarczenia korespondencji po upływie 3
godzin od godziny jej wysłania, pod warunkiem
wysłania pisma w dzień roboczy do godz.
12:00.”
15.

16.

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
Ł. W projekcie umowy jest:
§ 7. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności siwz w zakresie wskazanym przez Wykonawcę.
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Kupująca może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
Proponujemy:
§ 7.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy o ile
będzie to minimum 30% wartości brutto umowy oraz
zwrotu wszystkich kwot wpłaconych na rzecz Kupującej
tj. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Modyfikuje się zapis znajdujący się w pkt. 21 siwz stanowiący instrukcję dla Wykonawcy w zakresie
możliwości wnoszenia zapytań do siwz w następujący sposób:
Jest:
„Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania (art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych) postanowienia w proponowanej umowie, a także we wszystkich innych dokumentach SIWZ, co
do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. Na każde z zadań zostanie podpisana
odrębna umowa.”
Zmienia się na:
„Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania (art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych) postanowienia w proponowanej umowie, a także we wszystkich innych dokumentach SIWZ, co
do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. Na każde z zadań zostanie podpisana
odrębna umowa.”

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej z treścią SIWZ)
W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert
ulega zmianie. Obowiązujące terminy to:
Termin składania ofert: 05.02.2019 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 05.02.2019 r. godz. 12:00
KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
z.up.
/-/
st. bryg.mgr inż.PawełBorówka
ZastępcaKomendanta

Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.
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