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Bełchatów, dn. 15/03/2021 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY – 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ II 

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Sukcesywne dostawy wina dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.”   

PYTANIE WYKONAWCY: 

„ Dla naszych kontrahentów uruchamiamy platformę do składania zamówień, która pozwala na automatyczne 

wysyłanie zamówień bezpośrednio do magazynu i automatyczne generowanie dokumentów sprzedażowych. 

alternatywne formy składania zamówień dopuszczalne  jedynie w przypadku problemów technicznych 

uniemożliwiających skorzystania z platformy”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ)  zgodnie z poniższym: 

ust. 3.5. projektu umowy: Zamówienia będą dokonywane przez osoby upoważnione do składania zamówień 

wymienione w załączniku nr 2 do Umowy drogą elektroniczną (lub telefoniczną w przypadku, gdy osoba 

upoważniona do składania zamówień nie ma dostępu do poczty elektronicznej) na adres przedstawiciela 

Wykonawcy określony w ust. 5.4 . Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pomocą platformy do 

składania zamówień.  

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wnioskujemy o ustalenie minimum logistycznego na poziomie 350 zł”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

 Zamawiający modyfikuje treść Formularza ofertowego, pkt. 4, lit. b. (Załącznika nr 2 do SWZ), oraz projektu 

umowy (Załącznika nr 3 do SWZ), zgodnie z poniższym: 

 Pkt 4 lit. b) Formularz ofertowego: będziemy realizować dostawy Przedmiotu Zamówienia bez określonego 

minimum logistycznego/ z minimum logistycznym wynoszącym ..... (maksymalnie 350 zł) 

ust. 4.4. projektu umowy: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw bez minimum logistycznego/  

z minimum logistycznym wynoszącym.... 3  (przy czym maksymalne minimum wynosi 350 zł). 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Faktura jest wystawiana w dniu wysyłki zamówienia i razem z nim wysyłana do odbiorcy (faktura zawsze jest 

zapakowana wraz z listem przewozowym). Z racji tego, że dostawy są realizowane za pośrednictwem firm 

kurierskich nie ma możliwości odesłania dokumentu przyjęcia dostawy”.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ) , zgodnie z poniższym:  
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ust. 4.10 projektu umowy: Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym odebrano zrealizowane Dostawy na podstawie podpisanego 

Dokumentu przyjęcia dostawy, i dostarczona wraz z kopią Dokumentu przyjęcia dostawy na adresy wskazane 

w Załączniku nr 2. W przypadku realizacji Dostaw za pośrednictwem firm kurierskich dopuszcza się inny, 

uzgodniony z Wykonawcą sposób dostarczenia faktury bez konieczności podpisywania Dokumentu przyjęcia 

Dostawy. W przypadku dostarczenia Przedmiotu Zamówienia przez kuriera w sposób nieprawidłowy, tj. 

towaru innego niż zamówiony lub wadliwego, Zamawiający bez zbędnej zwłoki zgłosi reklamację za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.   

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Firmy kurierskie zapewniają jedynie rozładunek z samochodu, nie oferują wniesienia towaru do obiektu”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Kurier winien dostarczyć towar w wyznaczone przez przedstawiciela obiektu miejsce (przedsionek 

magazynowy bądź recepcja hotelowa). 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„(w związku z dostarczaniem Przedmiotu Zamówienia przez firmy kurierskie) Nie ma możliwości odesłania 

dokumentu przyjęcia dostawy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ) , zgodnie z poniższym:  

ust. 6.4. projektu umowy: Potwierdzeniem odbioru Dostawy będzie każdorazowo dokument przyjęcia Dostawy 

podpisany w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Dokument przyjęcia Dostawy 

sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 

Przedmiot Zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem przez firm kurierskich.  

 

Zamawiający modyfikuje również Arkusz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, 

dodając kolumnę „NAZWA OFEROWANEGO WINA”. 

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po modyfikacji I (wraz z Arkuszem cenowym), 

Załącznik nr 2 -  Projekt Umowy po modyfikacji I. 


