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Katowice 10.10.2017r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12, 

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24, 

fax. (0-32) 359 20 48 

L.dz. DZP.381.071.2017.DW 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Dostawa sprzętu filmowego ”, nr rej.: DZP.381.071.2017.DW. 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.2017 poz.1579), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie Wykonawcy nr 1:  

Dot. projektu umowy paragraf 7 pkt. 2 ust. 2.  

Składamy zapytanie o kryteria oceny dotyczącej wady.   

Czy zamawiający przewiduje powołanie komisji, która ma tą wadę stwierdzić ? 

Na jakich zasadach wykonawca zostanie obciążony karą umowną?  

Jak ten zapis umowy odnosi się do wymiany wadliwej rzeczy na nową opisaną w innych punktach umowy i SIWZ  

( np. par. 5 pkt. 11).  

Zdaniem wykonawcy dojdzie do podwójnego ukarania wykonawcy za rzecz, którą jest zobligowany dostarczyć 

zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym. (par. 2 pkt. 6 ust. 1). 

 Mając to na względzie wykonawca nie ma przełożenia na zawartość produktu w opakowaniu fabrycznym, w jaki 

sposób zatem i na jakiej podstawie Wykonawca będzie zobligowany do odpowiedzialności finansowej za produkt 

wyprodukowany przez producenta przyjmując, że przyjdzie wadliwy towar?  

Mając na uwadze powyższe prosimy o odpowiedź czy Zamawiający rozważa wykreślenie tego punktu z umowy. 

Umowa nie przewiduje ekwiwalentności świadczeń, kary są przewidziane wyłącznie dla zamawiającego a sankcje 

za wadliwość produktu wykonawca jest obciążony 2 krotnie.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zapisy Umowy pozostają bez zmian.  

Zamawiający nie przewiduje powołania komisji do stwierdzenia wady.  

Zgodnie z §7 ust. 4 Umowy - „Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone 

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub Wykonawca zapłaci należność na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.”  

Wymiana wadliwej rzeczy na nową jest uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z tytułu rękojmi.  

Kary umowne są środkiem dyscyplinującym wykonawcę, pełniąc funkcję nie tylko odszkodowawczą ale                              

i prewencyjną.  „Na gruncie prawa zamówień publicznych mamy niewątpliwie do czynienia ze swoistego rodzaju 

ograniczeniem zasady wolności umów, które znajduje odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy. (…) W ramach 
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swobody umów Zamawiający może narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy, a Wykonawca może nie 

złożyć oferty na takich warunkach. Natomiast składając ofertę  musi wsiąść pod uwagę rozszerzony zakres ryzyka                

i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę ofertową (…). (Wyrok Sądu Okręgowego we 

Wrocławiu z 14 kwietnia 2008r. X Ga 67/08). 

 

2. Pytanie Wykonawcy nr 2:  

Dot. projektu umowy paragraf 5 pkt. 11.  

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu, o którym mowa w punkcie 11, do 14 dni roboczych?  

Produkty opisane w SIWZ są dostarczane w z zagranicy i termin 7 dniowy może być, acz nie musi nieosiągalny dla 

Wykonawców ze względów logistycznych  a nie nienależytego wykonania umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody. Termin pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 
Z- ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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