Łaziska Górne dn. 05.12.2016 r.
Znak sprawy: RP.271.27.2016-2
Odpowiedzi na pytania - 2
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 z póżn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynku
Przychodni Zdrowia w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym” - 2 części, znak
sprawy: RP.271.27.2016, zadano pytania.
Poniżej przekazuję treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez
zamawiającego.
1.PYTANIE:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 4 tygodni
od dnia zawarcia umowy, co jest nierealne ze względu na inny wymóg, by fronty mebli w
pom. zabiegowych były lakierowane. Terminy realizacji zleceń u producentów lakierowanych
frontów obecnie wynoszą 4 – 5 tygodni (takie terminy są zawsze na koniec roku i w okresie
zimowym). Tak więc gotowe meble z lakierowanymi frontami w obecnym okresie mogą być
dostarczone w racjonalnym terminie 5-6 tygodni. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na
inny aspekt zamówienia. Dla należytej realizacji zamówienia niezbędne jest przygotowanie
projektu kilkunastu pomieszczeń, w których należy zrobić pomiary, przeprowadzić
inwentaryzację (jest to także wymóg Zamawiającego), następnie wykonać rysunki, ustalić
szczegóły z zamawiającym, co zajmie dodatkowo kilka dni. Istnieją w obecnym okresie
(koniec roku, okres świąteczny, inwentaryzacje) również nie zależne od nas inne czynniki
powodujące wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Hurtownie, producenci standardowo
wydłużają terminy na zamawiane produkty, na co nie mamy wpływu.
W związku z powyższym, prosimy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia
do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Jest to realny minimalny termin realizacji takiego
zakresu zamówienia, aby przedmiot umowy został należycie wykonany, z gwarancją
odpowiedniej jakości, co jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie zmieniał zapisów treści SIWZ.
2.PYTANIE:
Wnosimy o zmianę zapisów w paragrafie 10 wzoru umowy, dotyczących wysokości
kar umownych. Uważamy, że wysokość kary za przekroczenie terminu w oddaniu
określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia i za
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% za każdy dzień
zwłoki jest rażąco wygórowana i nieadekwatna do ewentualnej szkody. Dodatkowo
Zamawiający wymaga przecież, by Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia (co także zabezpiecza Zamawiającego).
Zawarte w SIWZ wymagania zmuszają potencjalnego Wykonawcę do zaoferowania
minimalnego wynagrodzenia, akceptowania zbyt krótkiego (nie realnego) terminu realizacji i
dodatkowo zaakceptowania wysokich kar umownych, co narusza faktyczną równość stron
zawieranej umowy.

Standardowo w postępowaniach przetargowych stosuje się kary w zakresie 0,1 – 0,3% za
każdy dzień zwłoki, jest to rozsądna wysokości kary, zabezpieczająca interesy prawne stron.
Prosimy o zmniejszenie kary (za przekroczenie terminu oddania przedmiotu odbioru i za
zwłokę w usunięciu wad) do wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie zmieniał zapisów treści umowy.
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