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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: „Sukcesywna dostawa testów
fotometrycznych,

odczynników

chemicznych,

szkła

laboratoryjnego,

akcesoriów

laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych”

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 09 czerwca 2016r. wpłynęły do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej
przytoczone pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych,
odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych
materiałów laboratoryjnych”. Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Dotyczy § 4 ust. 5 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 5 umowy na
następujący: „Strony oświadczają, że Zamawiający ma prawo nieodebrania wadliwej części danego
zamówienia w przypadku dostarczenia materiałów laboratoryjnych, które nie spełniają warunków
§ 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie służą do Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia”.
Uzasadnienie:
W przypadku kiedy wadliwość dostawy dotyczy jedynie określonej części zamówienia,
Zamawiający powinien być zobowiązany do przyjęcia dostawy w takim zakresie, w jakim nie jest
ona dotknięta wadami. Rozwiązanie przyjęte w projekcie umowy, przewidujące jedynie
uprawnienie Zamawiającego do przyjęcia częściowego, może potencjalnie narażać Wykonawcę na
stratę, w sytuacji gdy np. wada będzie dotyczyła tylko jednego elementu, natomiast Zamawiający
nie przyjmie całej dostawy.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy proponowanych przez
Wykonawcę.
Pytanie nr 2
Dotyczy § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie przewidzianego
w § 6 ust. 2 umowy z 5 dni do 14 dni roboczych?
Uzasadnienie:
Proponowany termin jest realny z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji
obowiązków umownych polegających z jednej strony na odbiorze wadliwych produktów, z
drugiej zaś na organizowaniu dostawy uzupełniającej.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej
przez Wykonawcę. Zamawiający zgadza się jednak na wydłużenie czasu na wymianę wadliwych
produktów, o czym mowa w § 6 ust. 2 umowy z 5 dni do 7 dni.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr
1 do SIWZ) ulega modyfikacji na następującą: „W przypadku wystąpienia wad w
dostarczonej partii materiałów laboratoryjnych Wykonawca zobowiązany jest do jej
wymiany w ilości obejmującej wadliwą część dostawy w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wadzie”.
Pytanie nr 3
Dotyczy § 6 ust. 3 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 6 ustęp 3
umowy ?
Uzasadnienie:
W stosunkach między przedsiębiorcami zasadą jest sprawdzanie przedmiotu dostawy
niezwłocznie po jej dokonaniu. Dla Wykonawcy obarczone ryzykiem jest przejęcie pieczy nad
produktami przez Zamawiającego i sprawdzanie ich przez okres aż 7dni.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej
przez Wykonawcę. Zamawiający zgadza się jednak na skrócenie czasu na zbadanie materiałów
laboratoryjnych, o czym mowa w § 6 ust. 3 umowy z 7 dni do 2 dni.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść § 6 ust. 3 umowy (załącznik nr
1 do SIWZ) ulega modyfikacji na następującą: „Okres na zbadanie materiałów
laboratoryjnych, o którym mowa w art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego wydanych w ramach
danej dostawy Strony ustalają na 2 dni od daty ich wydania”.
Pytanie nr 4
Dotyczy § 7 ust. 1 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie zastrzeżonej w § 7
ust. 1 umowy kary umownej do 0,2% wartości nie zrealizowanej dostawy za każdy dzień
opóźnienia.
Uzasadnienie:
Kara w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia jest wygórowana i może potencjalnie
narażać wykonawcę na straty.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy proponowanych przez
Wykonawcę.
Pytanie nr 5
Dotyczy § 7 ust. 2 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastrzeżenie, iż określone w § 7
ust. 2 umowy prawo do kupna materiałów laboratoryjnych na koszt dłużnika może nastąpić jeśli
opóźnienie przekracza 7 dni roboczych ?
Uzasadnienie:
W sytuacji niewielkiego opóźnienia w dostawie korzystanie z tego uprawnienia przez
Zamawiającego może narazić Wykonawcę na szkodę.

Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej
przez Wykonawcę. Zamawiający zgadza się jednak na odroczenie czasu nabycia uprawnienia
przez Zamawiającego do zakupu zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy o 3 dni.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na końcu § 7 ust. 2 umowy
(załącznik nr 1 do SIWZ) dodaje się następującą treść: „Zamawiający nabywa prawo do
skorzystania z opcji kupna na koszt dłużnika począwszy od 4 dnia liczonego od końca
dnia w którym upływa termin realizacji zamówienia lub termin wymiany materiałów
laboratoryjnych”.
Pytanie nr 6
Dotyczy § 7 ust. 4 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie zastrzeżonej w § 7
ust. 4 umowy kary umownej do 50 zł za każdy dzień zwłoki ?
Uzasadnienie:
Kara w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia jest wygórowana i może
potencjalnie narażać Wykonawcę na straty.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy proponowanych przez
Wykonawcę.
Pytanie nr 7
Dotyczy § 8 ust. 3 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 8 ust. 3
umowy ?
Uzasadnienie:
Zawierana umowa jest umową terminową z określonym minimum do zrealizowania. Na
podstawie tego minimum jest przygotowywana oferta i ustalane warunki współpracy.
Zastrzeganie możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy bez podania jakiejkolwiek
przyczyny godzi w pewność zawartej umowy i wiąże się z ryzykiem poniesienia strat przez
Wykonawcę z tytułu zamówionego u producenta, a nie sprzedanego w związku
z wypowiedzeniem umowy, towarem.

Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej
przez Wykonawcę. Zamawiający, informuje jednak, iż w § 8 ust. 3 umowy wystąpił błąd przy
zastrzeżeniu obowiązku określonego wedle § 8 ust. 3 w § 1 ust. 2. Właściwym odniesieniem jest
obowiązek określony w § 1 ust. 3, a nie w § 1 ust. 2.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na końcu § 8 ust. 3 umowy
(załącznik nr 1 do SIWZ) ulega modyfikacji na następującą: „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 ust. 3 umowy”.
Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez Zamawiającego zmian w
sporządzanych przez Państwa ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest
zmodyfikowany wzór umowy (załączniki nr 1 do SIWZ) zawierający wszystkie zmiany
wprowadzone przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje także, 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

