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OGŁOSZENIE
Dotyczy:

wyjaśnienia

treści

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywne dostawy kwasu
chlorowodorowego,

wodorowęglanu

sodu

powlekanego

stearynianem

i

kwasu

cytrynowego jednowodnego”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia
na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
że w dniu 14 lipca 2014r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej
przytoczone pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o
zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywne dostawy kwasu chlorowodorowego,
wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem i kwasu cytrynowego jednowodnego”.
Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Dotyczy wzoru umowy dla części nr 2 – W § 8.3. wzoru umowy stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ Zamawiający zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn,
z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, co w opinii Wykonawcy pozostaje w sprzeczności
z § 1.4. umowy, w którym Zamawiający gwarantuje, że zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie
będzie większe niż 50% ilości wskazanej w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania
Zamówienia. Takie ukształtowanie warunków, powoduje nierówność stron umowy, ponieważ
teoretycznie Zamawiający może rozwiązać umowę bez konieczności zakupu minimalnej ilości
przedmiotu umowy. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 8.3
umowy poprzez dopisanie, że Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do rozwiązania
umowy za wypowiedzeniem, pod warunkiem wywiązania się z obowiązku określonego w § 1.4.
Wobec powyższego Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 8.3 wzoru umowy:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia liczonym od momentu złożenia stosownego oświadczenia, z zastrzeżeniem obowiązku określonego
w § 1.4 umowy”

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż przychyla się do wniosku Wykonawcy odnośnie zmian
określonych w pytaniu nr 1. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż § 8.3. załącznika
nr 1 do SIWZ (wzór umowy dotyczący kwasu chlorowodorowego) otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z
dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od momentu złożenia stosownego
oświadczenia, z zastrzeżeniem obowiązku określonego w § 1.5. umowy”. Ponad to
Zamawiający zawiadamia, iż zmianie ulega również § 8.3. załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do
SIWZ (wzory umowy dotyczące wodorowęglanu sodu i kwasu cytrynowego), który otrzymuje
brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania
przyczyn, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od momentu złożenia
stosownego oświadczenia, z zastrzeżeniem obowiązku określonego w § 1.4. umowy”.
Pytanie nr 2
Dotyczy wzoru umowy części nr 2 – W § 7.2. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ Zamawiający zastrzegł wysoką karę umowną tj. 15% wartości netto danej partii, za
dostawę wodorowęglanu sodu o jakości nie odpowiadającej ofercie. W ocenie Wykonawcy ww.
kara umowna za dostawę wadliwego towaru jest zdecydowania wygórowana, tym bardziej że
zgodnie z § 6.3. wzoru umowy, w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego
przedmiotu umowy, Wykonawca wymieni całą wadliwą dostawę w terminie nie przekraczającym
2 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z wnioskiem o obniżenie kary umownej
przewidzianej w § 7.2. do 5% wartości netto danej dostawy wodorowęglanu sodu.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż przychyla się do wniosku Wykonawcy dotyczącego
zmniejszenia kar umownych o których mowa we wspomnianym wyżej pytaniu nr 2. W związku
z powyższym Zamawiający informuje, iż § 7.2. załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy dotyczący
wodorowęglanu sodu) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną za dostawę wodorowęglanu sodu o jakości nie odpowiadającej ofercie, w
wysokości 10% wartości netto danej dostawy wodorowęglanu sodu”.

Pytanie nr 3
Dotyczy wszystkich części – W § 4.3.3. SIWZ Zamawiający zastrzegł, że dla przedmiotu
Zamówienia winna być wystawiona przez producenta lub przez Wykonawcę deklaracja zgodności
produktu z odpowiednimi polskimi normami lub normami państw członkowskich UE.
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w jakim zakresie należy wykazać zgodność
wodorowęglanu sodu z normami polskimi lub normami państw członkowskich UE i czy
Zamawiającemu chodzi o podanie konkretnych norm, ponieważ zapis § 4.3.3. w obecnej postaci
jest zbyt ogólny i nasuwa wątpliwości interpretacyjne.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi Wykonawcy
określonymi w powyżej przytoczonym pytaniu nr 3, pkt. 4.3.3. rozdziału III SIWZ otrzymuje
następujące brzmienie: „Dla kwasu chlorowodorowego (część nr 1) winna być wystawiona
przez producenta lub przez upoważnionego przedstawiciela lub przez Wykonawcę
deklaracja zgodności produktu z normą PN-EN 939:2009”
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i
postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88
13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.

Z poważaniem

