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Nazwa zamowienia: Dostawa cz§sci i akcesoriow do aparatury

WYJASNIENIE TRESCI
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907
ze zm.)T informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptyna.1 wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (siwz).

Pvtanie 1:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiaj^cy wyraza zgode na zmiane zapisu umowy {§5 punkt
1) na: ,,W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w
§1, Sprzedawca zobowi^zuje sie do zaptaty na rzecz Kupuj^cego kary umownej w
wysokosci 0,2 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia"?
Uzasadnienie:
Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opoznienia, zaburzaj^ rachunek
ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczaja. ilosc Wykonawcow chetnych do
udziatu w/w postepowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmiane w/w zapisu
umowy

Odpowiedz:

Zamawiaja^cy pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pvtanie2:

Dotyczy § 5 ust. 1 umowy
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiaja_cy wyraza zgode na zmiane § 5 ust. 1 umowy przez
dodanie sformutowania o tresci: ,,z tym ze wysokosc kar umownych nie moze przekroczyc 10
% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1"?
Uzasadnienie:
Kara umowna nie powinna przekraczac 10 % wynagrodzenia, o ktorej mowa w §3 ust. 1,
gdyz umowa straci wowczas rentownosc dia Wykonawcy. Dodatkowym uzasadnieniem dia
ograniczenia wysokosci kar umownych jest to, ze skoro kara umowna wynosi 10%
wynagrodzenia, o ktorej mowa w §3 ust. 1 umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, rowniez kara tqczna za opoznienie w dostawie nie
powinna przekraczac 10 % wynagrodzenia, o ktorej mowa w §3 ust. 1. W tej sytuacji prosimy
o zmiane w/w zapisu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiaja.cy pozostawia zapisy siwz bez zmian.
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