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ZP-FO-001/2017        Katowice, 2017-05-09 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: ZP-FO-001/2017.  
Nazwa zadania: Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Odpowiedzi 1 - do zapytania do zamówienia ZP-FO001/2017 
 
Pytanie nr 1. 
SIWZ (strona 3), rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 8, ppkt. 3. 
Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynów Zamawiającego. 
Czy Zamawiający może określić ilość magazynów? 
 
Odpowiedź: 
 
Ilość magazynów - 3, w następujących lokalizacjach:  Bielsko-Biała, Częstochowa,  
Katowice 
 
Pytanie nr 2. 
SIWZ (strona 13), rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 4 w wysokości: 
2.1 dla zadania nr 1 w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł. 
2.2 dla zadania nr 4 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 
2.3 dla zadania nr 5 w wysokości: 1 800,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset zł. 
2.4 dla zadania nr 6 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 
Czy Zamawiający może zweryfikować podane kwoty w zadaniach (są tylko cztery)? 
 
Odpowiedź: 
 
Nastąpiła nie zamierzona pomyłka pisarska, winno być: 
2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 4 w wysokości: 
2.1 dla zadania nr 1 w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł. 
2.2 dla zadania nr 2 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 
2.3 dla zadania nr 3 w wysokości: 1 800,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset zł. 
2.4 dla zadania nr 4 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 
 
(patrz: Ogłoszenie o zamówieniu) 
 
Pytanie nr 3. 
SIWZ (strona 14), rozdział X. Termin związania ofertą, pkt. 2 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,  
tj. do dnia 2017-08-03 (szacowany termin zakończenia procedury), a w rozdziale IV SIWZ 
określa Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania (realizacji) całości 
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przedmiotu zamówienia - 2017-08-14. Termin na wykonanie zamówienia - 8 dni? 
Aby wykonać dostawę rękawic z należytą starannością oraz w zgodności z umową termin 
wykonania zamówienia powinien być dużo dłuższy (około 6-8 tygodni). 
Czy Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
 
Termin związania ofertą jest to okres czasu, począwszy od dnia upływu terminu składania ofert, 
w którym zamawiający ma możliwość zawarcia umowy z wybranym oferentem. 
Ponad to w pkt. 3,4 i 5 rozdziału X, opisane są możliwości wprowadzenia zmiany terminu 
związania ofertą. 
Termin wykonania dostawy rękawic specjalnych - zadania 3 i 4, stanowi jedno z kryteriów oceny 
ofert, w którym określono przedział czasowy możliwy do zadeklarowania do wykonania zadania 
( 4 do 8 tygodni) - rozdział XIV pkt 5. 
Wymagany termin wykonania całości zamówienia - 2017-08-14 nie odnosi się bezpośrednio 
do zadań nr 3 i 4 , których termin wykonania określą w składanych ofertach sami wykonawcy.  
 
Pytanie nr 4. 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY, § 10, pkt. 1 i 2. 
Czy Zamawiający może określić wysokość kar umownych w %? 
 
Odpowiedź: 
 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 20 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 0,15 % wartości dostawy w przypadku 
nieuzasadnionej zwłoki oraz w przypadku reklamacji towaru nie odpowiadającego ustaleniom 
umowy określonym w § 1, za każdy dzień zwłoki. 
 
Pytanie nr 5. 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY, § 7, pkt. 5 
Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis: 
"Termin i sposób zapłaty może podlegać dodatkowym ustaleniom ze względu na 
wielokierunkowe finansowanie zakupu przedmiotu zamówienia" i określić termin zapłaty za 
dostawy w poszczególnych zadaniach? 
 
Odpowiedź: 
 
Prowadzone przez nas postępowanie jest dofinansowane z udziałem środków samorządu 
wojewódzkiego. Zamówienie ZP-FO-001/2017 jest jednym z 47-miu prowadzonych postepowań 
i rozliczenie całości zadań może nastąpić w IV kwartale br. Stąd potrzeba ustalenia sposobu 
zapłaty w częściach: 
-  2/3 wartości  dostawy -  termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury 
- 1/3 wartości dostawy - termin płatności w IV kwartale br. - najpóźniej w pierwszej połowie 
grudnia 2017 roku.  
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Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie 
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 
 
 
 
____________________________________ 
Jerzy Wójcik 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 

 


