Zegrze, dnia 01.07.2015 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ZP/08/15/ZIII
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska
22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę zestawu wzmacniaczy, miernika pola elektromagnetycznego,
anteny oraz komputera pomiarowego.”, nr sprawy ZP/08/15/ZIII, wpłynęło zapytanie od
Wykonawcy.
Poniżej treść pytania i odpowiedź:
Pytanie: Bardzo proszę o sprawdzenie Państwa odpowiedzi. Brak tam ustosunkowania się do
zapytania o kary za opóźnienie w realizacji dostawy. Niezależnie jaka jest Państwa decyzja w tej
sprawie, powinna ona zostać udzielona.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia swoją odpowiedź dot. zapytania o kary za opóźnienie w realizacji dostawy tj.:
Zamawiający zmienia zapisy §10 projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:
„ §10 Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny umowy brutto za każdy
dzień zwłoki.
2) w wysokości po 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, licząc od 20 dnia od zgłoszenia naprawy
gwarancyjnej.
3) w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od kar umownych za opóźnienie w dostarczeniu
przedmiotu zamówienia;
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń naliczanych w sposób określony w ust. 1.
Potrącenia dokonywane będą przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca oświadcza, że ta zgoda nie jest obarczona żadną wadą oświadczenia woli.
4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
5. Jeżeli przerwanie wykonania umowy nastąpi w wyniku zadziałania „siły wyższej” określonej
w §10 ust. 6, Strony nie są uprawnione do naliczania kar umownych.
6. Działanie „siły wyższej” definiuje się jako niezależne od Stron umowy zaistnienie
niesprzyjającego zdarzenia losowego (pożar, powódź, katastrofa budowlana, skutki innych
katastrof wiążących, zagrożenie życia ludzi, zagrożenie skażeniem środowiska, utratą mienia lub
poniesieniem znacznych strat materialnych itp.) lub szeregu takich zdarzeń, upoważniające
Strony do przerwania dalszej realizacji umowy. Wystąpienie „siły wyższej” musi zostać
udokumentowane poświadczeniami właściwych organów.”
Jednocześnie, Zamawiający zmienia zapisy:
1.) §11 projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:
„§11 Odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o tym, że:
1) nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
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3) Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nie odpowiadający cechom określonym
w „Formularzu techniczno-cenowym”.
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez
jego kooperantów.
Jeżeli skutki wystąpienia stanu „siły wyższej”, określonej w §10 ust. 6 trwają dłużej niż 14 dni,
strony postanawiają, że po upływie tego terminu odstępują od umowy.
Zamawiający zastrzega, że dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do
29.12.2015 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z uwagi na niedostarczenie
przedmiotu umowy w terminie do 29.12.2015 r. Rozwiązanie umowy w ww. trybie nie będzie
rodziło skutków finansowych dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych
roszczeń z tytułu kosztów poniesionych na realizację przedmiotu umowy.”

2.) w SIWZ po pkt. 2.1 dodaje się następny pkt. 2.2, który otrzymuje brzmienie:
„2.2 Zamawiający zastrzega, że dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do
dnia 29.12.2015 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z uwagi na
niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie do 29.12.2015 r. Rozwiązanie umowy w ww.
trybie nie będzie rodziło skutków finansowych dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie
dochodził żadnych roszczeń z tytułu kosztów poniesionych na realizację przedmiotu umowy.”

