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Warszawa dnia 03.12.2014 roku  

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu oznaczonym 

numerem  ZP-5/CRS/2014.  

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wykreślenie z SIWZ pkt. XIII Opis sposobu obliczenia ceny, bądź czy Wykonawca może 

traktować zwrot „wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją przedmiotu zamówienia” są 

składową cen jednostkowych w obowiązującej taryfie. Prosimy również o wyjaśnienie, czy powyższy 

zapis oznacza brak akceptacji ze strony Zamawiającego „Cennika opłat i usług dodatkowych” 

wykonawcy.  

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wykreśla zapis SIWZ w rozdziale  XIII 

punkt 1.  Jednocześnie zamawiający informuje wykonawców, iż zaakceptuje „cenniki opłat i usług 

dodatkowych” pod warunkiem dołączenia ich do oferty oraz umowy.  

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wykreślenie zapisy §4 pkt.2 (załącznik nr 3). Zapis ten jest z punktu technicznego 

niezrozumiały. Jeżeli jest mowa o zładzie, to mamy na myśli wodę  znajdującą się w instalacji 

odbiorczej, a sieć zewnętrzna nie ma bezpośredniego kontaktu z instalacją wewnętrzną.  

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wykreśla w załączniku nr 3 § 4 pkt. 2. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o zmianę zapisu w §6 pkt. 1. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za czynności 

niezależne od niego samego- brak wpływu na terminowość dostawy przesyłek przez Pocztę Polską. 

Ponownie prosimy o zmianę zapisu na proponowany przez wykonawcę – nie później niż 7 dni przed 

upływem terminu płatności.  

 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Zamawiający nie do końca zgadza się ze stanowiskiem Wykonawcy, że nie odpowiada on za 

dostarczenie przesyłek. To Wykonawca zawiera stosowne umowy z operatorami dostarczającymi 

korespondencje. Ponadto to Wykonawca jest zobowiązany skutecznie dostarczyć fakturę w terminie 
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umożliwiającym jest terminowe opłacenie. W przeciwnym razie cała odpowiedzialność spada na 

Zamawiającego, który w przypadku nie otrzymania faktury w terminie nie jest w stanie za nią zapłacić 

i zostaje narażony na zapłatę ustawowych odsetek za nieterminową płatność. Jednak wychodząć 

naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 

zamawiający anuluje zapis w §6 pkt 1 projektu umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

 

§6 

1. Należności wynikające z faktur VAT, Odbiorca płacił będzie Dostawcy w terminie do 17 

dnia miesiąca, następującego po  okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona 

faktura VAT, przy czym Dostawca wystawiał będzie faktury do drugiego dnia roboczego 

miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowych, z zastrzeżeniem iż Dostawca 

dostarczy fakturę VAT odbiorcy nie później niż na 7 dni przed terminem płatności.  

 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o naniesienie zmiany w zapisie § 13 pkt. 1 – obecnie podany jest nieaktualna akt  prawny. 

Powinien być „Dz. U. z 2014 poz. 782 ze zm.”. 

 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §13 pkt 1 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

 

§ 13 

1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 
2014r. poz.782 z późn.zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
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