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Bełchatów, dn. 11/05/2022 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 2 ORAZ MODYFIKACJA SWZ III 

 

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

pn. „Dostawy konfekcji hotelowej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o..”   

 
dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy) pkt. 2.3. o treści: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia określonych w załączniku  

nr 2 do niniejszej Umowy ilości każdej wskazanej pozycji asortymentu, bez konieczności podpisywania przez 

strony aneksu do umowy. 

1. PYTANIE WYKONAWCY:  

„Zmiana powinna mieć miejsce w określonych ramach czasowych, aby nie doszło do sytuacji, w której 

Zamawiający zmieni ilość zamówienia np. na dzień przed dostawą, gdzie Wykonawca już poniósł konkretne 

koszty związane z produkcją.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Wskazany pkt dotyczył ogólnej ilości zamówień w okresie obowiązywania Umowy nie zaś Zamówień 

Jednostkowych. 

Zamawiający zmienia pkt 2. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy) poprzez usunięcie w nim pkt 2.3 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 2.5. o treści: 

Miejsca realizacji Dostaw zostały określone w Załączniku nr 4 (Wykaz miejsc dostaw wraz z danymi do 

wystawiana faktur oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy) do Umowy. Zmiana Załącznika nr 4 nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie pisemnej informacji przekazanej 

Wykonawcy. 

2. PYTANIE WYKONAWCY: 

A co z ewentualną zmianą kosztów dostawy spowodowaną zmianą miejsca dostawy? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian miejsca dostaw. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu 

pkt 2.5. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 2.6. o treści: 

Zakres Dostaw w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych Zamawiającego może 

ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. 

3. PYTANIE WYKONAWCY: 

Jak wyżej. Zmiana oczywiście wchodzi w grę, ale musi odbywać się w ściśle określonych ramach czasowych. 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie dostaw. Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji terminu 

wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 2.6. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 4.4. o treści: 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw bez minimum logistycznego/ z minimum logistycznym 

wynoszącym .............. zł. 

4. PYTANIE WYKONAWCY: 

Minimum 5 000,00 zł netto. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie minimum logistycznego do 5 000,00 zł netto. 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 4.9. o treści: 

Doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej błędy, na niewłaściwy adres lub niezawierającej 

wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności 

objętej ww. fakturą VAT do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korygującej i wynikającego  

z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury korygującej na adres wskazany 

w ust. 4.10 poniżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za 

opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

5. PYTANIE WYKONAWCY: 

Ewentualne błędy na fakturze nie powinny stanowić podstawy do wstrzymania zapłaty za prawidłowo 

wykonaną usługę. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 4.9. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 4.16. o treści: 

W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego  

z konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). Wszyscy konsorcjanci 

działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z nich do odbioru 

należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy określony w ust. 

4.11. z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.13. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia 

rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego 

oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich konsorcjantów, którzy udzielili 

pełnomocnictwa. 

6. PYTANIE WYKONAWCY: 

Nie dotyczy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zapis dostosuje dla Wykonawcy, którego złożona oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum. 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 4.16. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 
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dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 4.18. o treści: 

Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 

7. PYTANIE WYKONAWCY: 

Powinno być: data wpływu środków na rachunek odbiorcy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 4.18. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 5.3.1. o treści: 

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 

5.3.1. kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym 

również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy  

z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy,  

w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających. 

8. PYTANIE WYKONAWCY: 

O jakich kontrolach mowa? Jak często wykonywanych i w jakim trybie? Umowa jest zbyt lakoniczna w tym 

miejscu.. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zmienia pkt 5.3. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy) poprzez usunięcie w nim pkt 5.3.1  

i 5.3.2. 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 10.2.1. o treści: 

zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy. 

9. PYTANIE WYKONAWCY: 

nie dotyczy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zapis dostosuje dla Wykonawcy, którego złożona oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum. 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 10.2.1. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 11.1.1. o treści: 

11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych: 

11.1.1.  z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości (15%) Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. 

10. PYTANIE WYKONAWCY: 

Zawinionych, leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. Usunąć prawo odstąpienia od umowy. 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 11.1.1. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 11.1.2. o treści: 

Z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu realizacji Umowy z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: jednorazową  

w wysokości 15 % wartości netto wartości Zamówienia Jednostkowego, za pierwszy dzień opóźnienia oraz  

w wysokości po 20 % wartości netto wartości Zamówienia Jednostkowego za drugi i każdy kolejny rozpoczęty 

dzień opóźnienia. Ponadto, w przypadku, gdy z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego 

terminu realizacji Umowy, Zamawiający poniesie szkodę, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawione 

organy instytucji państwowych, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wysokością szkody poniesionej 

przez Zamawiającego. 

11. PYTANIE WYKONAWCY: 

Kara umowna skrajnie zawyżona, nieproporcjonalna do naruszenia, nie powinna być akceptowana. By umowa 

była równoważna, kary nie mogą być wyższe niż przewidywane kary dla strony zamawiającej. 

Wysokość kar powinna być równoważna dla dwóch stron. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 11.1.2. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 11.1.3. o treści: 

z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze (dostarczeniu przedmiotu 

Dostawy wolnego od wad) i wskazanych w dokumencie przyjęcia Dostawy lub usunięcia Wad w Okresie 

Gwarancji i Rękojmi (wad nieujawnionych w momencie odbioru), w wysokości 15% wartości danej Dostawy, 

za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

12. PYTANIE WYKONAWCY: 

Kara umowna na poziomie 15% dziennie jest skrajnie zawyżona i nie powinna być akceptowana. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zmienia pkt 11. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy) poprzez modyfikację kary umownej  

w pkt 11.1.3 do 5% wartości danej dostawy. 

Zapis po modyfikacji: 

„z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze (dostarczeniu przedmiotu 

Dostawy wolnego od wad) i wskazanych w dokumencie przyjęcia Dostawy lub usunięcia Wad w Okresie 

Gwarancji i Rękojmi (wad nieujawnionych w momencie odbioru), w wysokości 5% wartości danej Dostawy, za 

każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad”. 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 15.1. o treści: 

Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu 

szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z realizacji Dostaw 

powstałymi w wyniku:  

15.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub  

15.1.2 szkody na osobie; lub  
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15.1.3 szkody w środowisku naturalnym. 

13. PYTANIE WYKONAWCY: 

Zapis umowny niekorzystny dla Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 15.1. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 15.4. o treści: 

Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 

zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia. 

14. PYTANIE WYKONAWCY: 

nie dotyczy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zapis dostosuje dla Wykonawcy, którego złożona oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum. 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 15.4. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 2.9. o treści: 

Wykonanie zastępcze.  

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego 

wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania 

osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: 

wykonania całości lub części Dostaw oraz usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność 

skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego 

zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie  

i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej  

w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach 

wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności. 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie zakupionego produktu w ramach wykonawstwa  

zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Różnica ta może być potrącona z bieżących płatności 

należnych Wykonawcy. 

15. PYTANIE WYKONAWCY: 

Do usunięcia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 2.9. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 3.4. o treści: 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania Umowy na podstawie składanych 

zamówień określających ilość i rodzaj produktu, który ma zostać dostarczony. Dostawy będę realizowane  

w terminie do 15 dni roboczych od momentu dokonania przez Zamawiającego zamówienia w sposób 

określony w ust. 3.5. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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16. PYTANIE WYKONAWCY: 

W terminie 20 dni roboczych, wymagany kwartalny harmonogram dostaw. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 20 dni roboczych.  

Po modyfikacji: 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania Umowy na podstawie składanych 

zamówień określających ilość i rodzaj produktu, który ma zostać dostarczony. Dostawy będę realizowane  

w terminie do 20 dni roboczych od momentu dokonania przez Zamawiającego zamówienia w sposób 

określony w ust. 3.5. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Modyfikacji ulega załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), załącznik nr 2 do SWZ 

(Formularz Ofertowy) oraz załącznik nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 4.3. o treści: 

Zamawiający zastrzega sobie w ramach wynagrodzenia umownego określonego w ust. 4.1 możliwość 

swobodnego zamawiania poszczególnych pozycji asortymentu, wymienionego w Ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie również w ramach wynagrodzenia 

umownego możliwość swobodnego zwiększania i zmniejszania ilości zamawianego asortymentu,  

w zależności od potrzeb. Opisane w niniejszym ustępie możliwości zmian nie stanowią zmiany Umowy i nie 

ma konieczności podpisywania przez Strony aneksu. 

17. PYTANIE WYKONAWCY: 

Do usunięcia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zmienia pkt 4.3. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy) poprzez modyfikację. 

Po modyfikacji: 

Zamawiający zastrzega sobie w ramach wynagrodzenia umownego określonego w ust. 4.1 możliwość 

swobodnego zamawiania poszczególnych pozycji asortymentu, wymienionego w Ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 4.10. o treści: 

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. 

18. PYTANIE WYKONAWCY: 

7 dni. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 4.10. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 5.1.1. o treści: 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

5.1.1 realizacji Dostaw (wraz z rozładunkiem) zgodnie z Umową, w tym z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy, oraz obowiązującym prawem. 
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19. PYTANIE WYKONAWCY: 

Bez rozładunku. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 5.1.1. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 6.4. o treści: 

Każdy dokument odbioru Dostawy będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego), po stwierdzeniu, że dostarczony 

Przedmiot Zamówienia odpowiada wymogom Umowy, jest wolny od wad, w terminie 5 dni po dostarczeniu 

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

20. PYTANIE WYKONAWCY: 

W terminie 1 dnia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 6.4. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 7.2. o treści: 

W przypadku dostarczenia produktów posiadających wady nieujawnione w momencie odbioru, Zamawiający 

złoży Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin, od 

jej zgłoszenia, po czym Wykonawca dostarczy produkty wolne od wad w ciągu następnych 24 lub 48 godzin, 

jeśli rozpatrzenie reklamacji nastąpi w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Strony 

każdorazowo mogą porozumiewać się w kwestii ustalenia innego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz 

dostarczenia produktów wolnych od wad. 

21. PYTANIE WYKONAWCY: 

Reklamacja rozpatrywana w terminie ustawowym. Produkty wolne od wad dostarczamy w ciągu 15 dni 

roboczych. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający zmienia pkt 7.2. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy) poprzez modyfikację. 

Po modyfikacji: 

W przypadku dostarczenia produktów posiadających wady nieujawnione w momencie odbioru, Zamawiający 

złoży Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin, od 

jej zgłoszenia, po czym Wykonawca dostarczy produkty wolne od wad w ciągu 15 dni roboczych, jeśli 

rozpatrzenie reklamacji nastąpi w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Strony każdorazowo 

mogą porozumiewać się w kwestii ustalenia innego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenia 

produktów wolnych od wad. 

 

dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 13 cały dotyczący: 

ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

22. PYTANIE WYKONAWCY: 

Całe do usunięcia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 13. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 
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dot. zał. nr 3 do SWZ (Projekt Umowy), pkt. 14 cały dotyczący: 

23. ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY  

24. PYTANIE WYKONAWCY: 

Całe do usunięcia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu pkt 14. Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt Umowy). 

 

W związku z powyższym modyfikuje się Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia), załącznik nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) oraz załącznik nr 3 do SWZ (Projekt 

Umowy). 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji II 

2. Formularz Ofertowy – po modyfikacji I 

3. Projekt Umowy – po modyfikacji II 

 

 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ 

DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 


