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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych Q.t. z
Nr I13, poz. 759 ze zm.), udzielam wyja6nief nazadane pytania:

2010 r. Dz. U.

PYTANIE

1

Do\tc4v S 7 ust. 9 proiektu umowlt:
,,Czy, w celu umo2liwienia Wykonawcy skorzystania z prawa do rozpatrzenia reklamacji, Zamawiajqcy zmieni
zapis na: "14/ przypadku stwierdzenia przez Zammuiajqcego wad w towarze, Zamowiajqcy zloiy Llykonrwcy
reklamacjq, ktdrq Wykona/yca ma obowiqzek rozpatrzyt w terminie 5 dni roboczych. Nierozpatrzenie reklamacji
w tym terminie bqdi jej uznanie skutkuje obowiqzkiem wymiany towqru przez WykonawcQ w terminie 2 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji bqdi uptywu terminu do jej rozpatrzenia."

ODPOWIEDZ
$ 7 ust. 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,,W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego wad w
towarze, Zamawiaj4cy zlo2y Wykonawcy reklamacjg, kt6r4 Wykonawca ma obowiqzek rozpatrzyc w terminie 5

dni roboczych. Nie rozpatrzenie reklamacji w tym terminie bqd2 jej umanie skutkuje obowiqzkiem wymiany
towaru przez WykonawcQ w terminie 2 dni od dag rozpatrzenia reklamacji bqd1 uptywu terminu do jej
rozpafrzenia."

PYTANIE

2

fI

ust. I projektu umowy:
,,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajqcy dokona mo$tfikacji postanowieri projektu przyszlej
umoryw zakresie zapis6w par. I ust. 1.2 pkt. a) poprzez dodanie: jednakniewiqcej ni| I0 %wartoici brutto
op6inionej dostawy, w zakresie zapis6w par. 6 ust. L2 w pkt. b),c) poprzez dodanie jednakniewiqcej niz lA%
wartoici brutto realizowanej dostawy, w pkt. d), e) jednak nie wiqcej nit 10% wartoici brutto towar6w nie

Dolvczy

dostarczonych. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE 3
D
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r oj e kt u

um

owlt :

,,Cty w zwiqzku ze znowelizowonym brzmieniem drt. 144 ustawy PZP, Zamowiajqcy dopuici w nastqnjqcych
przypadkach mo2liwoi6 wprawadzenia zmian do umowy:

-

gdy podczas realizacji umowy wystqiq nieprzewidyualne zdarzenia lub okolicznoici, kt6re uniemo2liwiajq
zrealizowanie przedmiotu zam6wienia w spos6b, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;
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-

w przypadku zakoriczenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu bqdqcego przedmiotem zamdwienia
dapuszcza sig zmianp na nowy produkt o tych samych bqd| lepszych parametrach po cenie jednostkowej
z aofer ow an ej w ofer c i e ;
zmiany towaru na inny - synonimow i taitszy, lub inny

-w ramach tej samej grupy."
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy okeSlil moZliwoSci zmiany postanowiefl umowy w rozdziale XVIII SIWZ.

Informacja o modyfikacji tre5ci SIWZ
Zamawiajqcy wykre5la g 4 z projektu umowy.
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