Szczecin dnia, 2012-07-09
WM/DZ/PN/SEK/03/2012

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ
„DOSTAWA TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH TRÓJFAZOWYCH”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu
o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż
w dniu 05.07.2012r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej
wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa transformatorów olejowych trójfazowych”, na
które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1
W związku z udzieleniem gwarancji prosimy o wyłączenie uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi i wykreślenie zapisów podanych w ust.1 § 6.
Odpowiedź nr 1
Zamawiajmy informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi jak i na wykreślenie zapisów § 6 ust. 1.
Pytanie nr 2
Prosimy o wprowadzenie zapisów określających górny limit kar umownych z tytułu opóźnienia
oraz uszczegółowienie zakresu odpowiedzialności. Poniżej przedstawiamy zapisy umowy
uwzględniające proponowane zmiany.
§7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa
w § 3 lub terminu naprawy, bądź wymiany transformatorów, o którym mowa w § 6 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
złotych) za każdy dzień opóźnienia – jednak nie więcej niż 5% ceny umownej netto opóźnionego
świadczenia
§7
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne, z wyłączeniem szkód następczych , w tym utraconych korzyści. Łączna wartość kar i
odszkodowań ze wszystkich możliwych tytułów nie może przekroczyć 100% wartości netto
przedmiotu umowy.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści § 7 ust. 3 umowy.
Natomiast Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 7 ust. 1 umowy na następującą:
§7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa
w § 3 lub terminu naprawy, bądź wymiany transformatorów, o którym mowa w § 6 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki.
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Pytanie nr 3
Prosimy o wykreślenie zapisów podanych w ust. 4 § 7 oraz w ust. 3 § 8.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści § 7 ust. 4 umowy.
Natomiast Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie treści § 8 ust. 3
Pytanie nr 4
Prosimy o uzupełnienie treści umowy o zapisy dotyczące siły wyższej, zmian przepisów,
kompletności i ważności postanowień umowy zgodnie z podanymi poniżej propozycjami:
§ 15
1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowień umowy na skutek działania Siły Wyższej, pod warunkiem, że jeżeli zaistnieje
sytuacja Siły Wyższej, Strona, po której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi
drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która
wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie
osiągalna.
2. Dla potrzeb umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, będące poza
kontrolą Strony, występujące po zawarciu umowy przez obie Strony, uniemożliwiające
wykonanie przez Stronę obowiązków wynikających z umowy, nie obejmujące winy własnej
Strony lub braku jej należytej staranności. Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności:
katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych
sektorach działalności gospodarczej, blokady dróg, nałożone embarga, oficjalne decyzje
organów władzy i administracji publicznej.
3. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy realizacji przedmiotu umowy wydłużają się
o czas trwania Siły Wyższej i okres niezbędny do podjęcia na nowo prac zawieszonych
z powodu wystąpienia okoliczności Siły Wyższej.
4. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni Sprzedający ma prawo
rozwiązać umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
5. W przypadku rozwiązania umowy wskutek trwania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 90 dni
lub kontynuowania realizacji umowy po zaprzestaniu działania Siły Wyższej, Sprzedający
będzie miał prawo do odzyskania dodatkowych kosztów, jakie poniósł w związku z
wystąpieniem Siły Wyższej.
§ 16
1. W ramach umowy Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy
z uwzględnieniem stanu prawnego w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów
prawa istniejącego na dzień zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany stanu prawnego, o którym mowa w ust 1 będą uprawniały Sprzedającego do
dokonania korekty ceny i zmiany warunków umowy, w szczególności do zmiany terminu
dostawy przedmiotu umowy, o ile zmiany te mają wpływ na realizację Umowy.
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§ 17
Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część umowy zostanie uznana za
nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część umowy pozostanie w mocy.
Dotyczy to w szczególności postanowień o ograniczeniu odpowiedzialności Stron i o karach
umownych. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony
podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe,
postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać
pierwotne intencje Stron.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści umowy.
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są
wiążące dla wszystkich stron postępowania.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest
zmodyfikowana umowa stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zawierająca wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 12.
Z poważaniem
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