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Białystok, 08.03.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

WA.272.1.2016
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WA.272.1.2016 w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ nr 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, w nawiązaniu do pisma Wykonawcy z dnia
07.03.2016 r., działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
sporządzonej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów
eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Pytanie nr 1:
„Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt pierwszy umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 1 podpunkt pierwszy na:
„niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej
umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki?”
Uzasadnienie:
Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego
kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu
przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych.
Termin realizacji zamówienia jest kryterium pozacenowym w wymienionym postępowaniu i w oparciu
o wskazany przez Wykonawcę termin, Zamawiający przyznaje punkty i wybiera ofertę
najkorzystniejszą. Zastrzeżenie przez Zamawiającego kar umownych wynika z konieczności
dotrzymania przez Wykonawcę wskazanego w ofercie terminu, stanowiącego kryterium pozacenowe
Pytanie nr 2:
„Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt drugi umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 1 podpunkt drugi na: „zwłoki w
usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki.?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy dotyczącego kar
umownych.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 9 umowy w ten sposób, że
sprawdzenia towaru - pod względem zgodności ilości oraz jakości odbędzie się w dniu dostawy zamiast w
przeciągu 7 dni od jego przyjęcia?
Uzasadnienie:
Zamawiający przewidział długi, 7-dniowy termin na sprawdzenia towaru- pod względem zgodności ilości
oraz jakości. Zamawiający powinien sprawdzić towar w dniu dostawy i podpisać lub odmówić podpisania
protokołu odbioru z uwagi na fakt, że do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego, odpowiedzialność za
niego ponosi Wykonawca, a po dostarczeniu towaru do Zamawiającego Wykonawca nie będzie w stanie
przez 7 dni kontrolować tego, co dzieje się z przedmiotem zamówienia. W tej sytuacji prosimy o dokonanie
wnioskowanej zmiany.
Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Termin 7-dniowy związany jest z
koniecznością sprawdzenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający każdorazowo stara się sprawdzić i
zweryfikować asortyment w jak najkrótszym czasie, aby sprawnie dokonać odbioru dostawy.

Treść wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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