
Pytania, Wnioski Oferenta Zapis w Umowie  Proponowana zmiana Odpowiedź 

 
W związku że żaden światowy 
producent przedmiotu zamówienia 
nie zagwarantuje dostawy 
przedmiotowych materiałów w 
wymaganym w SIWZ-ie terminie tj. 
do dnia 31.12.2019 , biorąc jeszcze 
pod uwagę, że Zamawiający wymaga 
od Dostawy zapewnienia terminu 
związania ofertą przez okres 90 dni 
od daty otwarcia ofert  oraz dość 
długą procedurą przetargową ,  
wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA  z „ do 31.12.2019”  na  
„do 5 miesięcy od daty podpisania 
Umowy”. 
Informujemy przy tym ze 
przedmiotowych materiałów nie ma 
na stanach magazynowych ( „na 
półce” ) i muszą być one dostarczone 
z bieżącej produkcji. 

§2Pkt. 1 
„ Strony, ustalają, że przedmiot 
Umowy wraz z wymaganymi 
dokumentami zostanie dostarczony 
w terminie do 31.12.2019 r.” 

§2Pkt. 1 
„ Strony, ustalają, że przedmiot 
Umowy wraz z wymaganymi 
dokumentami zostanie dostarczony 
w terminie do 5 miesięcy od daty 
podpisania Umowy” 

Zgoda. 
 

Wnioskujemy o zmianę zapisu 
zawartego w §6 KARY UMOWNE pkt 
1.1c) Projektu Umowy 

„za nieterminową dostawę 
przedmiotu Umowy wraz z 
wymaganymi dokumentami w 
wysokości 1% 
wynagrodzenia Umownego netto 
określonego w §3 ust.1 , za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia ,  
licząc od daty zakończenia dostawy 
określonej w Zamówieniu” 

„za nieterminowa dostawę 
przedmiotu Umowy lub jego części 
( w tym brak wymaganych 
dokumentów) w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto 
niezrealizowanej części Umowy , 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, gdy opóźnienie 
przekracza 14 dni 0,5% 
wynagrodzenia netto 

Brak zgody. 
Zamawiający proponuje: 
„za nieterminową dostawę 
przedmiotu Umowy wraz z 
wymaganymi dokumentami w 
wysokości 0,4% 
wynagrodzenia Umownego 
netto określonego w §3 ust.1 , 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia ,  



niezrealizowanej części Umowy , 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od daty dostawy 
określonej w Zamówieniu” 

licząc od daty zakończenia 
dostawy określonej w 
Zamówieniu” 

Wnioskujemy o wprowadzenie do 
treści Projektu Umowy w zakresie §6 
Kary Umowne pkt.  Nr 3 o neutralnej 
następującej treści 

brak 3. Za pisemnym porozumieniem 
Strony mogą zrezygnować ze 
stosowania kar umownych. 
 

Brak zgody. 
Zapis bez znaczenia. Strony, 
jeżeli wyrażą taką wolę, mogą 
zrezygnować z naliczania kar 
umownych, bądź zawrzeć w tym 
zakresie oddzielne 
porozumienie. 
 

Wnioskujemy o zmianę zapisu 
zawartego w §10 ZABEZPIECZENIE 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
ORAZ NA OKRES GWARANCJI I 
RĘKOJMI  pkt 1 Projektu Umowy 

W celu zabezpieczenia właściwego i 
terminowego wykonania przedmiotu 
Umowy, zobowiązań wynikających z 
rękojmi i/lub gwarancji a także 
wykonania pozostałych zobowiązań 
umownych , Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu zabezpieczenie w 
wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego 
w §3 ust.1 w terminie do 10 dni 
roboczych licząc od daty uzyskania 
przez Wykonawcę pisemnej 
informacji o wygranym 
postępowaniu. Strony dopuszczają 
możliwość przekazania ww. 
informacji faksem 

W celu zabezpieczenia właściwego 
i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy, zobowiązań 
wynikających z rękojmi i/lub 
gwarancji a także wykonania 
pozostałych zobowiązań 
umownych , Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu zabezpieczenie w 
wysokości 6% wartości 
wynagrodzenia netto określonego 
w §3 ust.1 w terminie do 14 dni 
roboczych licząc od daty uzyskania 
przez Wykonawcę pisemnej 
informacji o wygranym 
postępowaniu. Strony dopuszczają 
możliwość przekazania ww. 
informacji faksem. 

Brak zgody. 
Zamawiający proponuje: 
„W celu zabezpieczenia 
właściwego i terminowego 
wykonania przedmiotu Umowy, 
zobowiązań wynikających z 
rękojmi i/lub gwarancji a także 
wykonania pozostałych 
zobowiązań umownych , 
Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu zabezpieczenie 
w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust.1 w 
terminie do 10 dni roboczych 
licząc od daty uzyskania przez 
Wykonawcę pisemnej informacji 
o wygranym postępowaniu. 
Strony dopuszczają możliwość 
przekazania ww. informacji 
faksem” 



Prosimy o przedstawienie Załącznika 
Nr 5 do SIWZ (Zakres Rzeczowy ) w 
angielskiej wersji językowej 

Nie dotyczy Nie dotyczy Załącznik do niniejszych 
odpowiedzi. 
 

Prosimy o podanie numeru normy wg 
której mają być wykonane 
przedmiotowe materiały. 
Zamawiający w załączniku nr 5 do 
SIWZ podaje tylko że ma to być 
norma API,  ale nie podaje pełnego 
numeru normy 

Nie dotyczy Nie dotyczy API 7/7-1 oraz API RP7G 
 

W związku na krótki czas na złożenie 
oferty, złożoność przedmiotu 
zamówienia oraz sezon urlopowy 
składamy wniosek o przedłużenie 
terminu składania ofert z dnia 
19.08.2019 godz. 12:00, do dnia 
23.08.2019r godz. 12:00, z 
jednoczesnym wydłużeniem czasu na 
zadawanie pytań 

Nie dotyczy Nie dotyczy Zgoda. 

 

 


