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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę środków czystościowych.
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych wyjaśnień zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1 
„ Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit a ). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(...) w 
wysokości 150 złotych (...)” na zapis: „(...) w wysokości 20 złotych (...)”. 

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  przedmiotu  umowy  niezgodnie 
z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 
pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 25 złotych, w 
przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku 
gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych,   100 złotych w przypadku gdy 
zamówienie  którego  dotyczy  kara  będzie  niższe  niż  600  złotych,  150  złotych  w  przypadku  gdy 
zamówienie  którego  dotyczy  kara  będzie  niższe  niż  800  złotych  i  200  złotych  w  przypadku  gdy 
zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy 
dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;

Pytanie 2
„ Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit b ). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą  
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(...) w 
wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy (...)” na zapis: „(...) w wysokości 5% niezrealizowanej 
wartości dostawy, której niedostarczenie dotyczy”.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt b):
w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty 
złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy 
wolnego od wad Dostawca zapłaci  na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości,  o 
której  mowa  w paragrafie  1  pkt2  niniejszej  umowy.  W takim wypadku  kary przewidzianej  w lit.  a 
powyżej nie stosuje się.

Pytanie 3
„ Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit c ). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(...) 5% 
wartości  umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” na zapis „(...) 5 % wartości 
niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:
W Umowie nie ma par. 5 ust.1 lit. c)

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust.  2 i 3



Dostawca  zapłaci  Odbiorcy karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  przez  niego  od  umowy z  winy 
Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od 
umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po 
zrealizowaniu  połowy  wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej,  Dostawca  zapłaci  
Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Odbiorca  zapłaci  Dostawcy karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  przez  niego  od  umowy z  winy 
Odbiorcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od 
umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po 
zrealizowaniu  połowy  wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej,  Odbiorca  zapłaci 
Dostawcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Pytanie 4
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści biały ręcznik jednowarstwowy, wykonany z  
celulozy w technologii TAD, niezwykle chłonny oraz wytrzymały nawet po zmoczeniu, o gramaturze 
28g/m2, o wymiarach listka 23 x 23 cm, o nasyceniu bieli 80%, zawierającym w kartonie 15 bind po 300 
listków, po odpowiednim przeliczeniu na wymagana przez Zamawiającego ilość ?.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 5
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1  dopuści biały ręcznik dwuwarstwowy, wykonany z 
celulozy,  o  gramaturze 1 warstwy 22g/m2,  o wymiarach listka 23 x 23 cm,  o nasyceniu bieli  80%, 
zawierającym w kartonie 15 bind po 250 listków, po odpowiednim przeliczeniu na wymagana przez 
Zamawiającego ilość?.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 6
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści biały ręcznik dwuwarstwowy, wykonany z  
makulatury, o gramaturze 1 warstwy20,7g/m2, o wymiarach listka 23 x 23 cm, o nasyceniu bieli 65%, 
zawierającym w kartonie 20 bind po 200 listków, po odpowiednim przeliczeniu na wymagana przez 
Zamawiającego ilość?.”

Odpowiedź
NIE

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.07.2015 r. 


